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RG / 13584 / 10.10.2022

Domnului Mario-Ovidiu OPREA 
SECRETARUL GENERAL AL SENATULUI 
SENATUL ROMÂNIEI 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Subiect: Adresa dumneavoastră nr. 4246 din 19.09.2022, înregistrată la Consiliul 
Concurenţei cu nr. RG/Î3584/23.09.2022 (Caz nr.2201692)

Stimate domnule Secretar General,

Ca urmare a adresei dumneavoastră mai sus menţionate, referitoare la comunicarea de către 
Consiliul Concurenţei a unui punct de vedere cu privire la Propunerea legislativă privind 
protecţia drepturilor consumatorilor (6556/14.09.2022), vă comunicăm următoarele:

Din analiza proiectului de act nomiativ şi a expunerii de motive, reiese faptul că acesta are 
ca obiect reglementarea măsurilor necesare protejării cetăţenilor. în calitatea lor de 
consumatori, precum şi asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, 
prin actualizarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor. In acest sens, se propune 
adoptarea unui act normativ unitar, în acord cu ultimele evoluţii normative din acest domeniu,

în acest sens, raportat la conţinutul normativ al propunerii legislative, Consiliul Concurenţei 
apreciază că acesta nu conţine dispoziţii de natură să contravină prevederilor Legii 
concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
însă, în vederea îmbunătăţirii soluţiilor propuse prin prezenta propunere legislativă, 
fomiulăm următoarele propuneri:
Astfel, faţă de obiectivul proiectului de act normativ, respectiv acela de actualizare, 
consolidare şi modernizare a legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor, apreciem că 
soluţiile propuse trebuie corelate şi amionizate cu ansamblul prevederilor legale care se 
regăsesc în acte normative speciale în domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi cu 
directivele europene în această materie.

De asemenea, sugerăm reanaiizarea soluţiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din propunerea 
legislativă care instituie în sarcina operatorilor economici obligaţia de a deţine un sediu pe 
teritoriul României, prevedere care ar putea reprezenta o limitare a libertăţii de a presta 
servicii, în conformitate cu prevederile art. 26 alin.(2) - Piaţa internă - din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) potrivit căruia ”piaţa internă cuprinde un spaţiu 
fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, o serviciilor şi a 
capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor”.

Nu în ultimul rând, dorim să vă asigurăm de întreaga noastră deschidere şi disponibilitate de 
a colabora cu forul legislativ în vederea identificării celor mai bune soluţii normative în 
scopul protejării, menţinerii şi stimulării concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în 
beneficiul consumatorilor.

Cu deosebită consideraţie,

Bogdan M. CHIRIŢOIU

PREŞEDINTE
Bogdan-Marius 2022.10.10 
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