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LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992

privind protecţia consumatorilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

ART. I

Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor se modifică şi 
completează după cum urmează :

1. Articolul 4, alin. (3) se modifică şi completează şi va avea următorul cuprins:

”(3) Se interzice producţia, transportul ori comercializarea de produse sau prestarea 
de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a 
căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor 
însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al 
depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, 
factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă 
sau orice alte documente stabilite prin lege. "

2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins:

"(4) Bunurile fără acte de provenienţă sunt indisponibilizate până ia clarificarea 
situaţiei acestora. Neprezentarea documentelor de provenienţă a mărfurilor sau 
necontestarea în instanţă, în termenul legal de depunere a contestaţiei împotriva 
procesului verbal de contravenţie, ori respingerea definitivă a contestaţiei de către 
instanţele competente, atrag după sine aplicarea măsurii confiscării acestor mărfuri, 
precum şi bunurilor ce au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea
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faptelor, dar şi sumelor de bani şi bunurilor dobândite prin săvârşirea contravenţiilor. 
Sarcina verificării depunerii unei eventuale contestaţii în instanţă revine organului care 
a dispus măsura sancţionării. Persoana fizică sau juridică română sau străină 
sancţionată, care nu a putut justifica legal provenienţa bunurilor în momentul 
depistării, va suporta cheltuielile ocazionate de indisponibilizare până la valorificarea, 
distrugerea sau restituirea bunurilor ori sumelor de bani. "

3. Alineatul (5) al articolului 20 se modifică şi completează şi va avea următorul 
cuprins:

"(5) Toate informaţiile privitoare ia produsele şi serviciile oferite consumatorilor, 
documentele însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea 
produsului şi instrucţiunile de utilizare dar şi instrucţiunile, indicatorii şi parametrii 
afişaţi în timpul funcţionării produsului, precum şi contractele, inclusiv cele reformulate, 
trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora, fără a 
exclude prezentarea acestora şi în alte limbi. "

4. La articolul 50, alin. (1), literele a), c) şi d) se modifică şi completează şi vor 
avea următorul cuprins:

„a) încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1); (2) şi (3), art. 7 lit. a) a 2~a, a 3-a şi a 5-a 
liniută, lit. c) prima si a 2-a iîniută, cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 
30.000 lei;

c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a iinluţă, lit. c) a 3-a şi 
a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a) - f), h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă 
contravenţională de la 2.000 leî la 20.000 lei;

d) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 17-19, art. 20 alin. (1) pana la alin. (4) 
şi alin. (6) şi (7), art. 21 - 25, şi art. 26 alin. (1) şi (2), cu amendă contravenţională de 
la 1.000 lei ia 10.000 lei; "

5. La articolul 50, după alineatul (1) litera f) se introduce o nouă litera, litera g), cu 
următorul cuprins:

"g) încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5), cu amendă contravenţională de la 10.000 la 
100.000 lei."

6. Articolul 51, alineatul (1) se modifică şi completează şi va avea următorul 
cuprins:

"Art. 51. - (1) împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice de a 
exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot 
afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale 
acestora, bugetul public sau bugetul local constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. "



7. Articolul 54, alineatul (1) se modifică şl completează şi va avea următorul 
cuprins:

"Art. 54. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 50 
şi 51 revin reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor. în cazul prevederilor de la art. 4 alin. (3) şi (4), art. 25, art. 26, art. 
51 alin. (1), art. 61 alin. (1), competenţa incumbă şi personalului Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, personalului Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de 
Frontieră Române. "

8. Articolul 61, alineatul (1) se modifică şi completează şl va avea următorul 
cuprins:

"Art. 61. - (1) Produsele a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, 
precum şi cele periculoase, falsificate sau contrafăcute se confiscă de organele abilitate 
de lege, la sesizarea agentului constatator, şi se distrug sau se valorifică, după caz, 
conform prevederilor legale. "

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şl ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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