PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 11.09.2009
Nr.24/747
Prezentul raport înlocuieşte în totalitate raportul
transmis cu adresa nr.24/433/30.06.2009

RAPORT ÎNLOCUITOR
asupra propunerii legislative Legea comercializării produselor agroalimentare
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă Legea comercializării
produselor agroalimentare, transmisă cu adresa nr.Pl. x 312 din 17 iunie 2009 şi înregistrată cu nr.24/400/18.06.2009.
În şedinţa din data de 07.09.2009, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea
întocmirii unui raport înlocuitor.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere negativ al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea statutului juridic al comerciantului de produse agroalimentare şi
condiţiile de exercitare a activităţii de comercializare a produselor agricole prin asigurarea unei libere concurenţe între producători,
distribuitori şi comercianţii de produse agroalimentare printr-o echilibrare a raporturilor comerciale dintre furnizori şi marile lanţuri de
magazine, în scopul realizării transparenţei constituirii veniturilor pe filiera acestor produse de la producător la comerciant, în beneficiul
consumatorilor.
Propunerea legislativă Legea comercializării produselor agroalimentare face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, domnul Cătălin Roşculete - secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 8 septembrie 2009.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 iunie 2009.
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a propunerii legislative.
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Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

0

1

LEGEA
comercializării produselor agroalimentare

3.

4.

Motivarea amendamentelor

2

3

Titlul legii va avea următorul cuprins:

1.

2.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

LEGE
privind
comercializarea produselor alimentare

Pentru utilizarea terminologiei
existente
în
Regulamentele
europene
(termenul
produse
alimentare este definit în art.3 al
prezentei legi).

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Nemodificat

Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Se
înlocuieşte
termenul
Art.1. – Prin prezenta Lege se
Art.1.
–
Prin
prezenta
lege
se „agroalimentare”
cu
cel
de
reglementează:
reglementează condiţiile de exercitare a „alimentare” pentru unitate in
a) statutul juridic al comerciantului activităţii contractuale de comercializare a exprimare.
de produse agroalimentare;
Propunem eliminare lit. (a)
produselor alimentare.
b) condiţiile de exercitare a activităţii
deoarece prezentul proiect de
de comercializare a produselor agricole.
lege reglementează „exercitarea
activităţii de comercializare”, nu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
statutul juridic al unei persoane
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
juridice.
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PSD+PC – Vasile Mocanu
Articolul 2 avea următorul cuprins:
Art. 2 – (1) Prevederile prezentei legi
Art. 2 – (1) Prevederile prezentei legi se Pentru unitate in exprimare.
se aplică tuturor persoanelor fizice şi aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care
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juridice care realizează relaţii comerciale
cu produse agroalimentare.
(2) Prin produse agroalimentare se
înţelege totalitatea produselor de origine
agricolă, vegetală sau animală, folosite în
alimentaţia oamenilor.
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desfăşoară relaţii comerciale cu produse
alimentare.
(2)
În
înţelesul
prezentei
legi
termenii şi expresiile de mai jos se definesc
după cum urmează:
1. produs alimentar - orice substanţă
sau produs, indiferent dacă este prelucrat,
parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat
sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat
de oameni, conform prevederilor art.2 din
R
(CE)
nr.178/2002
de
stabilire
a
principiilor şi cerinţelor generale ale
legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţă
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în
domeniul siguranţei produselor alimentare,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L31, p.1, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. produs alimentar proaspăt –
alimentul care nu este conservat prin
sterilizare, deshidratare, congelare sau
afumare;
3. produs alimentar congelat –
alimentul care necesită temperaturi de
păstrare sub minus 7 grade celsius;
4. relaţii comerciale – activitatea de
(3) Prin relaţii comerciale în sensul
prezentei Legi se înţelege activitatea de vânzare şi/sau cumpărare a produselor
achiziţie
şi/sau
vânzare-cumpărare
a alimentare;
5. consumator – orice persoană fizică
produselor agroalimentare.
sau juridică care cumpără, dobândeşte,
utilizează şi consumă produse alimentare
în afara activităţii profesionale;
6. comerciant – persoana fizică sau
juridică autorizată să desfăşoare activităţi
de comercializare directă către consumator
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Consideram necesara definirea
clara, in interesul prezentei legi,
a termenilor de baza care apar in
cadrul unei relaţii comerciale,
pentru a nu da posibilitatea
apariţiei
unor
confuzii
sau
interpretări.
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a produselor alimentare;
7. furnizor – persoana fizică sau
juridică autorizată să desfăşoare activităţi
de producţie, procesare sau distribuţie a
produselor
alimentare,
în
vederea
comercializării acestora;
8. cost de producţie – cheltuielile
directe şi indirecte de producţie repartizate
raţional
asupra
produselor
fabricate,
lucrărilor executate şi serviciilor prestate;
9. preţ de listă la furnizor – preţul
unitar net pentru fiecare produs oferit spre
vânzare de către furnizor;
10. discount - avantajul financiar
direct,
oferit
de
către
furnizor
comerciantului, aplicat procentual la preţul
de listă la furnizor;
11. cost de achiziţie la comerciant preţul unitar net care apare în factura de
achiziţie, obţinut prin scăderea discountului oferit de furnizor, la care se adaugă
cheltuielile directe specifice revânzării şi
costurile serviciilor prestate de comerciant
furnizorului;
12. vânzare în pierdere - orice
vânzare la un preţ egal sau inferior costului
de achiziţie;
13. preţ de achiziţie la consumator costul de achiziţie la comerciant majorat cu
adaosul comercial şi TVA;
14. listarea produsului – obligaţia
asumată de comerciant de a pune în
vânzare directă către consumator tipurile
de produse oferite de furnizor prin
contractul comercial;
15. delistarea – încetarea punerii în
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(4) Activitatea de achiziţie şi/sau
vânzare-cumpărare
a
produselor
agroalimentare este reglementată prin
încheierea unui contract negociat în
prealabil între părţi care au respectat
legislaţia în vigoare şi normele stabilite de
prezenta Lege.

5.

6.

CAPITOLUL II
Condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească produsele
agroalimentare pentru a fi
comercializate
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vânzare directă de către comerciant a
produselor
oferite
de
furnizor
prin
contractul comercial.
(3)
Relaţiile
comerciale
dintre
furnizori şi comercianţi sunt stabilite prin Pentru unitate în exprimare şi
încheierea unui contract negociat în corelarea cu definiţiile date la art.
prealabil de către părţi, care respectă 2 alin. (2).
legislaţia
în
vigoare
şi
dispoziţiile
prevăzute de prezenta lege.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Se elimină.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Art.3. – Produsele agroalimentare Se elimină.
introduse în registrul comercial trebuie să
fie proaspete (în termenul de valabilitate al
Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
produselor respective).
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla

Regimul
termenului
de
valabilitate este stabilit prin legile
speciale
care
reglementează
condiţiile
de
producere
si
comercializare ale fiecărui produs
alimentar.
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7.

8.

1

Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Iniţiatori:
Art.4. – (1) Termenul de valabilitate Se elimină.
reprezintă limita de timp în care produsul
poate fi consumat şi în care acesta trebuie
să-şi menţină caracteristicile calitative
prescrise dacă au fost respectate condiţiile
de transport, manipulare, depozitare şi
Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
consum.
(2) Termenul de valabilitate curge de Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
la data dobândirii produsului de către Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
comercianţi.
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Capitolul III devine capitolul II:
CAPITOLUL III
Protecţia împotriva înţelegerilor şi
practicilor anticoncurenţiale

9.

2
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Prin renumerotare.

CAPITOLUL II
Protecţia împotriva înţelegerilor şi
practicilor anticoncurenţiale

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Art.5. – (1) Este interzisă încheierea Se elimină.
unor contracte prin care un comerciant de
produse agroalimentare asigură predarea
unei mărfi sau executarea unei prestaţii în
mod avantajos, cu condiţia aducerii de către
client a altor cumpărători, cu care
comerciantul ar urma să încheiere contracte
Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
asemănătoare.
(2) În aceeaşi categorie intră şi Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi

Pentru claritatea si concizia
exprimării se elimină cele două
alineate ale art. 5 şi se introduce
un nou articol.
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încheierea
de
contracte
prin
care
cumpărătorul ar urma să primească un
premiu, care depinde exclusiv de o tragere
la sorţi sau de un hazard.

Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Art.3. – Părţile nu se pot obliga
reciproc, direct sau indirect, să cumpere
sau să vândă produse sau servicii de la sau
către un terţ.

10.

11.
Art.6. – Este interzis oricărui
comerciant să impună furnizorului plata de
servicii care nu au legătură directă cu
operaţiunea de vânzare şi care nu sunt
cuprinse în costul de achiziţie.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Articolul 6 devine articolul 4 cu următorul
cuprins:
Art.4. – Este interzis oricărui comerciant
să solicite şi să încaseze de la furnizor plata
de servicii care nu au legătură directă cu
operaţiunea de vânzare şi care nu sunt cuprinse
în costul de achiziţie.
(2) Este interzis oricărui comerciant
să solicite şi să încaseze de la furnizor
plata unor servicii legate de extinderea
reţelei de distribuţie a comerciantului,
amenajările spaţiilor de vânzare ale
comerciantului sau de operaţiunile şi
evenimentele de promovare a activităţii şi
imaginii comerciantului.

3

Prin renumerotare.
Pentru
a
evidenţia
explicit
interdicţia de a solicita si de a
incasa plăţi care nu au legătură
directă
cu
operaţiunea
de
vânzare şi care nu sunt cuprinse
în costul de achiziţie.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
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12.
Art.7. – (1) Este interzis oricărui
comerciant să ofere sau să vândă produse
în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute
de lege. Prin vânzare în pierdere, în sensul
prezentei legii, se înţelege orice vânzare la
un preţ egal sau inferior costului de
achiziţie. Costul de achiziţie al bunurilor
este preţul unitar net, preţ de listă furnizor,
care apare pe factura de achiziţie, din care
se scade valoarea avantajelor financiare
directe oferite de furnizor, exprimate în
procent din preţul unitar net al produsului la
care se adaugă cheltuielile directe specifice
revânzării şi costul transportului, precum şi
costurile generale de serviciile prestate de
comerciant şi facturate furnizorului.
(2) Reducerile comerciale acordate
de furnizor nu fac parte din costul de
achiziţie.

13.
Art.8. – Este interzis oricărui
comerciant să solicite furnizorului să nu
vândă altor comercianţi aceleaşi produse la
un preţ final mai mic sau egal cu cel cu

2

3

Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Articolul 7 devine articolul 5 cu următorul Prin numerotare.
cuprins:
Art.5. – Este interzis oricărui comerciant
să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu
excepţia
situaţiilor
prevăzute
de
Legea
nr.650/2002, pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.99/2000
privind
comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă.

Alin.(2) – se elimină.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Articolul 8 devine articolul 6 cu următorul
cuprins:
Art.6. – Este interzis oricărui comerciant
să solicite furnizorului să nu vândă altor
comercianţi aceleaşi produse la un cost de
achiziţie mai mic sau egal cu cel cu care a

Aliniatul (2) se regăseşte
definiţiile de la art. 2.

la

Prin renumerotare.
Termenul „preţ final” nu este
definit in prezenta lege si de
aceea propunem înlocuirea lui cu
termenul „cost de achiziţie”
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care a achiziţionat el însuşi produsele achiziţionat produsele respective.
respective.

14.
Art.9. – (1) Cu excepţia situaţiei în
care
delistarea
se
datorează
culpei
contractuale a furnizorului, delistarea de
către comerciant a unui produs al
furnizorului va trebui să se realizeze prin
notificare prealabilă cu două luni înainte de
data delistării, în aşa fel încât să permită
reconsiderarea strategiei comerciale a
furnizorului.

(2)
Comerciantul
poate
refuza
recepţia mărfii în condiţiile în care aceasta
nu îndeplineşte standardele legale de
calitate, nu respectă cantităţile prevăzute
în contract sau termenele de livrare, nu
respectă standardele legale de ambalare şi
de etichetare sau nu respectă standardele
legale
de
transport
la
temperatura
corespunzătoare a produsului; cumpărătorul

3

pentru unitate în exprimare.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Articolul 9 devine articolul 7 cu următorul Prin renumerotare.
cuprins:
Art.7. – (1) Cu excepţia situaţiei în care Pentru claritatea
delistarea se datorează culpei contractuale a exprimării.
furnizorului, delistarea de către comerciant a
unui produs al furnizorului trebuie să se
realizeze prin notificare scrisă prealabilă cu
două luni înaintea datei delistării.

si

concizia

(2) Delistarea unilaterală obligă
comerciantul la restituirea integrală a
sumei de bani încasate de acesta de la
furnizor
pentru
asumarea
obligaţiei
contractuale privind listarea.

Pentru
a
da
posibilitatea
furnizorului delistat fără culpa
contractuala sa-si recupereze
suma plătită pentru listare si sa o
utilizeze adecvat strategiei sale.

(3) Comerciantul poate refuza recepţia
mărfii în condiţiile în care aceasta nu
îndeplineşte
condiţiile
legale
de
comercializare,
cantităţile
prevăzute
în
contract sau în comandă sau termenele de
livrare,
notificând în scris furnizorului
motivul refuzului recepţiei produselor, în
termen de maximum 24 de ore, în caz
contrar marfa fiind considerată acceptată.

Se
înlocuiesc
expresiile
„standardele legale de calitate”,
„standardele legale de ambalare
şi de etichetare” şi „standardele
legale de transport” cu expresia
generică „condiţiile legale de
comercializare” deoarece aceasta
din urmă este atotcuprinzătoare.
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are la dispoziţie un termen de 48 de ore în
care
poate
notifica
furnizorului
neconcordanţele existente între livrare şi
comandă.

2

3

(4) În cazul în care părţile convin
prin contract ca recepţia cantitativă şi
calitativă să fie făcută ulterior momentului
livrării, documentul de recepţie va fi
transmis în formă scrisă furnizorului în
maximum 48 de ore de la momentul punerii
la dispoziţia comerciantului a mărfii.

Pentru a evita situatii in care
receptia marfii este refuzata
dupa o perioada foarte mare de
timp, lucru care poate bloca
activitatea furnizorului caruia i se
refuza receptia marfii.

CAPITOLUL IV
Obligaţiile de plată între furnizor şi
comerciantul de produse agroalimentare

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Capitolul IV devine capitolul III cu următorul Prin renumerotare.
Pentru unitate in exprimare.
cuprins:
CAPITOLUL III
Obligaţiile de plată între comerciant şi furnizorul
de produse alimentare

Art.10. – (1) Preţul se plăteşte la
data convenită de părţi în contract, cu
următoarele excepţii:
a) pentru produsele agroalimentare
proaspete termenul de plată al furnizorului

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Articolul 10 devine articolul 8 cu următorul Prin renumerotare.
cuprins:
Art.8. – Plata între comerciant şi Pentru o corectă structurare.
furnizor se face la data convenită de părţi în
contract, astfel:
a)
pentru
produsele
alimentare Pentru unitate în exprimare.
proaspete termenul de plată al comerciantului

15.

16.
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către
comerciant
pentru
produsele
contractate şi livrate nu poate fi mai mare
de 12 zile;
b) pentru produsele agroalimentare
congelate termenul de plată al furnizorului
către
comerciant
pentru
produsele
contractate şi livrate nu poate fi mai mare
de 20 de zile;
c)
pentru
produsele
agroalimentare,
altele
decât
cele
prevăzute la art.10 alin.(1) lit.a) şi b),
termenul de plată al furnizorului către
comerciant pentru produsele contractate şi
livrate nu poate fi mai mare de 35 de zile.

către furnizor pentru produsele contractate şi
livrate nu poate fi mai mare de 12 zile;

17.
Art.11.
– În cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii
necorespunzătoare
a
unei
obligaţii comerciale de către una dintre
cele două părţi, acestea pot genera plata de
penalităţi de către partea în culpă, egale
pentru părţi, existenţa şi nivelul acestora
fiind negociate la încheierea contractului.

3

b)
pentru
produsele
alimentare
congelate termenul de plată al comerciantului
către furnizor pentru produsele contractate şi
livrate nu poate fi mai mare de 20 de zile;
c) pentru produsele alimentare, altele
decât cele prevăzute la lit.a) şi b), termenul de
plată al comerciantului către furnizor pentru
produsele contractate şi livrate nu poate fi mai
mare de 35 de zile.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Deputat PSD+PC – Vasile Mocanu
Articolul 11 devine articolul 9 cu următorul
cuprins:
Art.9.
– În cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii
contractuale de către una dintre părţi, acestea
pot stabili în contract plata unor penalităţi de
către partea în culpă, egale pentru părţi,
cuantumul acestora fiind negociat la data
încheierii contractului.

Prin renumerotare.
In virtutea unor relatii comerciale
corecte penalitatile trebuie sa fie
egale pentru a nu favoriza
niciuna dintre partile implicate in
respectiva relatie comerciala.

Deputaţi PSD+PC: Andrei Valeriu Steriu, Victor
Raul Soreanu Surdu, Marian Ghiveciu, Ioan
Munteanu
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18.
Art.12. – În cazul în care plata nu se
efectuează la termenul stabilit, cel care are
obligaţia de plată va plăti contravaloarea
produselor şi o dobândă calculată la dublul
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României.

19.

20.

21.

2

Articolul 12 devine articolul 10 cu
următorul cuprins:
Art.10. – În cazul în care plata nu se
efectuează la termenul stabilit, debitorul este
pus în întârziere fără nici o altă formalitate
şi plăteşte de la acel termen o penalitate
zilnică egală cu dublul dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României, calculată la suma
datorată.

Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Deputat PSD+PC – Marian Ghiveciu
Art.13. – În cazul în care plata nu se Se elimină
efectuează la termenul stabilit, debitorul va
fi pus în întârziere fără nici o altă
formalitate, suportând de la acest termen şi
penalităţile de întârziere prevăzute la Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
art.12.
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PD-L – Constantin Chirilă
Deputat PSD+PC – Marian Ghiveciu
Capitolul V devine capitolul IV:
CAPITOLUL V
CAPITOLUL IV
Sancţiuni
Sancţiuni

3

Prin renumerotare.
Este necesară impunerea unei
penalităţi pentru a se asigura un
cadru juridic imperativ partilor
contractante.
În acest caz penalitatea de
întârziere nu se cumulează cu
dobânda de referinţă a BNR, ci
aceasta din urmă este folosită
doar ca sistem de referinţă.

Ca
urmare
a
prevederilor la art.12.

preluării

Prin renumerotare.

Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PSD+PC – Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Articolul 13 devine articolul 11 cu Prin renumerotare.
Resistematizarea
următorul cuprins:

normei

la
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Art.14. – Încălcarea dispoziţiilor
art.7, 8, 9, 10, 11, 13 şi 14 se sancţionează
cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei,
în măsura în care nu sunt aplicabile
prevederile Legii concurenţei nr.21/1996,
republicată.

2

3

Art.11. – (1) Constituie contravenţii, propunerea Consiliului legislativ.
dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, să
constituie infracţiuni, şi se sancţionează
după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 6 se sancţionează cu amendă de la
100.000 lei la 150.000, în măsura în care
nu
sunt
aplicabile
prevederile
Legii
concurenţei nr. 21/1996, republicată;
b) nerespectarea dispoziţiilor art.7
alin.(1) şi (3), art.8, art.10 şi art.13
alin.(2) se sancţionează cu amendă de la
50.000 lei la 100.000 lei, în măsura în care
nu
sunt
aplicabile
prevederile
Legii
concurenţei nr. 21/1996, republicată.
(2) Constatarea contravenţiei şi
aplicarea sancţiunilor prevăzută la alin.(1)
se fac de către:
a) organele de control abilitate ale
Ministerului Finanţelor Publice, pentru cele
prevăzute la art. 5 şi art. 13 alin (2);
b) organele de control abilitate ale
Autorităţii
Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorilor, pentru cele prevăzute la
art. 3, art.4, art. 6, art.7 alin.(1) şi (3), art.
8, art.10 şi art. 13 alin (2).
Deputat
Deputat
Deputat
Deputat
Deputat
Deputat

PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
PSD+PC – Ioan Munteanu
PD-L – Tinel Gheorghe
UDMR – Kelemen Atilla
PD-L – Valeriu Tabără
PSD+PC – Ion Dumitru
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22.

2

3

După articolul 11 se introduce un nou
articolul, art.12 cu următorul cuprins:
Art.12.
Prevederile
prezentei
ordonanţe referitoare la contravenţii se
completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

23.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

24.
Art.15. – (1) Prezenta lege intră în
vigoare la data publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

(2) Contractele în desfăşurare ale
căror termene şi condiţii sunt contrare

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Capitolul VI devine capitolul V:
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Prin renumerotare.

Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Articolul 14 devine articolul 13 cu Prin renumerotare.
următorul cuprins:
Art.13.
(1)
Contractele
în Pentru a evita suprapunerea cu
desfăşurare ale căror termene şi condiţii alte acte normative in vigoare.
sunt contrare prevederilor prezentei legi
vor fi modificate corespunzător în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
legii.
(2) Pentru a verifica desfăşurarea
relaţiilor comerciale dintre comerciant şi
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prevederilor prezentei legi vor fi modificate
corespunzător în 60 de zile de la data
publicării legii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

furnizor,
reprezentanţii
Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
şi cei ai Ministerului Finanţelor Publice pot
solicita toate documentele care stau la
baza
desfăşurării
acestor
relaţii
comerciale.
Deputat PSD+PC - Victor Raul Soreanu Surdu
Deputat PSD+PC – Gheorghe Antochi
Deputat UDMR – Kelemen Atilla
Deputat PSD+PC – Vasile Mocanu
Art.14. Prezenta lege intra in vigoare
în 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

25.

Deputat PD-L – Valeriu Tabără
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe
Comisia a propus aprobarea proiectului cu 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.

PREŞEDINTE,
Prof.univ.dr.Valeriu TABĂRĂ

SECRETAR,
Vasile MOCANU

Consilier Anton Păştinaru
Expert Florentin Oancea
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