
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
Hotărâre  

pentru modificarea și completarea Hot ărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea şi func ţionarea Autorit ăţii Na ţionale pentru Protec ţia Consumatorilor, cu 

modific ările și complet ările ulterioare 
 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale  

 

 
În prezent, conform Anexei nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr.700/2012 

privind organizarea și funcționarea Autorității,  în subordinea 
acesteia, funcționează Centrul Naţional pentru Încercarea şi 
Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti, instituție  
finanțată din venituri proprii.  
 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 700/2012, Autoritatea controlează 
respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia 
consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi 
serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale 
consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la 
producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de 
servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, 
având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori 
se comercializează produsele sau în care se prestează 
serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, 
excepţie făcând controalele igienicosanitare şi sanitar-
veterinare la producători, în cazul produselor alimentare. 
 
 În baza atribuțiilor sale, pentru a verifica conformitatea 
produselor și securitatea acestora pentru consumatori, 
Autoritatea efectuează prelevări de probe ce sunt analizate 
prin intermediul Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea 
Produselor LAREX, acesta fiind singurul laborator subordonat unui 
minister sau instituții centrale care este finanțat din venituri proprii, sens 
în care, deși subordonat Autorității, aceasta plătește către CNIEP Larex 
contravaloarea probelor. 
 
De asemenea, având în vedere faptul că prin intrarea în vigoare a 



prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, se 
urmărește un înalt nivel de protecție a consumatorilor, precum și 
asigurarea unei discipline în cazul operațiunilor cu metale prețioase, 
având în vedere domeniul sensibil, cu un nivel al contrafacerilor și al 
evaziunii fiscale ridicat, este necesar a se intensifica domeniul de control 
pe acest segment de piață.  

În conformitate cu prevederile art. 132 din Ordonanţa de urgenţă nr. 

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 

imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în 

cadrul Autorității a fost înființată o direcție în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor din noul act normativ, necesare desfăşurării 
activităţii de cooperare şi efectuării schimbului de informaţii 
cu statele membre, derulării activităţii de înregistrare a 
intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a 
entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe 
şi a creditorilor nonfinanciari, precum şi a activităţii de 
supraveghere piaţă în domeniul financiar-bancar. Personalul 
acestei direcții este angajat ca și personal contractual.    

2. Schimbări preconizate  

 

  
Verificarea conformității produselor și serviciilor prevăzute de actele 
normative din domeniul protecției consumatorilor emise la nivelul Uniunii 
Europene, programele naționale existente finanțate prin bugetul de stat, 
precum și necesitatea exercitării unor prerogative de autoritate publică, 
necesită adecvarea ariei de competență a Centrului Național pentru 
Încercarea și Expertizarea Produselor LAREX, în vederea asigurării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor, pentru garantarea 
dreptului acestora la informare, în vederea dezvoltării principiilor 
generale privind practicile comerciale neloiale și pentru împiedicarea 
acțiunilor înșelătoare și omisiunilor de informații. 
 
În acest sens se impune modificarea cadrului legal actual, prin preluarea 
în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a 
Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor LAREX, 
prin înființarea unei Direcții care să includă toate laboratoarele din cadrul 

acestei structuri  precum și laboratorul pentru analiza calităţii 
vinurilor şi băuturilor alcoolice; laborator pentru analiza 
metalelor prețioase și a pietrelor prețioase, sens în care se vor 
prelua atât patrimoniul cât și personalul existent. 
 
Preluarea activității laboratorului are efect major asupra activității 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, întrucât conduce la 



eficientizarea acțiunilor tematice cuprinse în programele naționale de 
supraveghere a pieței iar acest serviciu vizează prevenirea 
comercializării/punerii la dispoziție și consumului de produse 
neconforme care pot pune în pericol viața sau sănătatea consumatorilor, 
aspect ce se circumscrie prevederilor alin. (2) al art. 34 din Constituție: 
Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătății 
publice.    
 
De asemenea, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății consumatorilor și pentru garantarea dreptului acestora la 
informare, ar trebui să se asigure informarea corespunzătoare a 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care aceștia le 
consumă. Alegerea consumatorilor poate fi influențată, printre altele, de 
considerații privind sănătatea, economice, ecologice, sociale sau etice.  
      Publicul larg manifestă interes pentru relația dintre alimentație și 
sănătate, precum și pentru alegerea unei alimentații adecvate, adaptate 
necesității fiecăruia. În acest sens, activitatea Direcției Generale 
Laboratoare Larex se va axa și pe verificarea conformității informațiilor 
nutriționale corespunzătoare de pe produsele alimentare, astfel încât 
consumatorul să fie informat în mod corect, complet și precis, alegând în 
cunoștință de cauză.  
 
          De asemenea, având în vedere gama largă de produse pentru 
care Autoritatea este responsabilă cu supravegherea pieței, precum și 
faptul că nu există la nivel național laboratoare de analiză și expertizare 
pe fiecare gamă de produse, se impune înființarea în cadrul Direcției 
Generale Laboratoare Larex, laboratoare pentru analizarea și 
expertizarea produselor textile, produselor petroliere, a jucăriilor și a 
produselor biocide, astfel încât instituția să își poată duce la îndeplinire 
atribuțiile prevăzute de lege.  
          Este de precizat și faptul că Autoritatea nu se limitează numai la 
aceste produse avându-se în vedere și adaptarea permanentă a 
activității de analiză și expertizare în  funcție de nevoile reale ale 
consumatorilor. 
         Menționăm faptul că, efortul financiar al bugetului de stat ar fi 
minor în comparație cu efectele pozitive asupra gradului de protecție al 
consumatorilor din România.  
         Direcția Generală Laboratoare Larex pentru încercarea și 
expertizarea produselor va efectua și următoarele activității: 
- la solicitarea instituțiilor şi autorităților statului, încercări în scopul 
constatării conformității cu caracteristicile reglementate a produselor ce 
fac parte din programele naționale finanțate prin bugetul de stat şi 
destinate elevilor şi preșcolarilor, precum și verificării spațiilor de 
depozitare destinate acestora; 

- va executa expertize în vederea stabilirii parametrilor 
calitativi şi de securitate pentru produsele ce urmează a fi 
valorificate prin direcțiile generale ale finanțelor publice şi 



controlului financiar de stat, a caracterizării produselor ce 
constituie obiectul unor anchete ale Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală sau Ministerul Afacerilor Interne; 
- va efectua analize și încercări la solicitarea persoanelor fizice și a 
operatorilor economici, evaluări de secundă parte ale produselor, în 
vederea verificării conformității produselor, în baza unor tarife stabilite 
prin ordin al președintelui ANPC, toate aceste activități aducând venituri 
la bugetul de stat. 

Având în vedere atribuțiile instituției în domeniul metalelor prețioase, 
conform O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi 

pietrelor preţioase în România, cu modificările ulterioare, se înființează un 
birou de supraveghere și control special pentru domeniul metalelor 
prețioase și pietrelor prețioase, astfel încât să se atingă un înalt nivel de 
protecție a consumatorilor, precum și asigurarea unei discipline în cazul 
operațiunilor cu metale prețioase, diminuarea contrafacerilor și a 
evaziunii fiscale.  

 În conformitate cu prevederile art. 132 din Ordonanţa de urgenţă nr. 

52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 

imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în 

cadrul Autorității a fost înființată o direcție în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor din noul act normativ, personalul acestei direcții 
este angajat ca și personal contractual. Având în vedere 
faptul că personalul acestei direcții este abilitat a pune în 
executare prevederile legale şi a celorlalte acte normative și 
implică exercitarea prerogativelor de putere publică, este 
necesară transformarea funcțiilor contractuale în funcții 
publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 
privind statutul funcționarilor publici.     
      Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va prelua pe 
bază de protocol de predare - preluare, clădirile, spaţiile şi 
terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în 
patrimoniul CNIEP LAREX, necesare desfăşurării activităţii 
specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv un număr de 87 
de posturi cu personalul contractual aferent, sens în care este necesar a 
se modifica Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și 

funcționarea ANPC.   
      De asemenea, în vederea eficientizării activității instituției 
și ținând cont de noile prevederi legislative se are în vedere 
reorganizarea direcțiilor din cadrul ANPC precum și 
suplimentarea numărul de posturi pentru structurile teritoriale 



ale instituției, pentru a intensifica activitatea de supraveghere 
și control a pieței produselor și serviciilor. În acest sens, 
pentru asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), se înființează Compartimentul pentru protecția datelor 
cu caracter personal; se înființează Compartimentul Control Intern 
Managerial în vederea aplicării Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.  

   De asemenea, pentru promovarea integrității în activitatea instituției și 
aplicarea riguroasă a cadrului normativ din domeniul de competență, se 
înființează Corp Control, iar pentru dezvoltarea și implementarea 
diferitelor proiecte atât cu finanțare de la bugetul de stat cât și din 
fonduri europene se înființează Unitatea de implementare a proiectelor.   

      În acord cu cele expuse mai sus, numărul maxim de posturi aprobat 
pentru Autoritate este de 1012, exclusiv demnitarii, din care pentru 
aparatul central 379, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia 
consumatorilor 633 posturi în vederea acoperirii unitare a ariei de 
supraveghere și control. Este necesar a se modifica și Anexa nr.1 și 2 
de la H.G. nr. 700/2012 în mod corespunzător. 

3. Alte informații Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectulu i de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 
mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului g eneral consolidat, atât pe 
termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

 



                                                                                                      - în mii 
lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe cinci 
ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. contribuţii de asigurări 

     
 
 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             
iii. b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii . bunuri şi servicii 

 
 
 
0 
0 

 
 
 
3500 
1900 

 
 
 
4500 
3000 

 
 
 
5800 
3500 

 
 
 
8000 
3700 

 
 
 
4360 
2420 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare  

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

Cheltuieli de investitii: 
 in cursul anului 2018 – nu sunt,  
pentru anul 2019 – 19.545 mii lei;  
în anul 2020- 680 mii lei;  
în anul 2021 – 1.035 mii lei 
în anul 2022 – 1.440 mii lei 
media pe 5 ani este de  - 4.540 mii lei 
 



Prin analizele efectuate prin Direcția Generală Laboratoare 
Larex,  atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, se 
vor compensa o parte din cheltuielile de la bugetul de stat, 
prin perceperea de tarife. De asemenea, prin acordarea 
certificării LAREX CERT se vor compensa o alta parte din 
cheltuielile bugetare. Veniturile realizate de LAREX în anul 
2018 sunt de aproximativ 1,8 milioane lei. 

Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normati v  
asupra legisla ţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

 

 

 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 

 

- modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- mofificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 625/1999 privind 
reorganizarea si functionarea Centrului National pentru 
Incercarea și Expertizarea Produselor “Larex”, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 19 august 1999, cu 
modificarile ulterioare 
 

- emitere acte administrative 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare. 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a - Consult ările efectuate în vederea elabor ării 
 proiectului de act normativ 



1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect  al 
activităţi ale acestor autorităţi în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.  521/2005 privind 
procedura de  consultare a structurilor 
asociative  ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

4. Consultările desfăşurate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in   conformitate cu 
prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 
privind  constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către 
următoarele instituţii: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Este necesar avizul: 

 

- Consiliului Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a - Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 

A fost îndeplinită procedura prevăzută de 
dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor și al Ministerului Economiei. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sănătăţii și 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 



securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a - M ăsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale, 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente. 

Nu este cazul.   

2.Alte informații Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarâre de Guvern 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

  

 

Hotărâre de Guvern 
pentru modificarea și completarea Hot ărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi func ţionarea Autorit ăţii Na ţionale pentru Protec ţia 
Consumatorilor, cu modific ările și complet ările ulterioare 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art.I.  Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificări şi completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. După alineatul  (31) al articolului 3 se introduce alineatul  (32) cu  

urm ătorul cuprins:    

“(32) Autoritatea, prin laboratoarele sale îndeplinește următoarele atribuții, fără 
a fi necesare autorizații din partea altor instituții sau organisme neutre:  

a) execută încercări și expertize asupra produselor prelevate de comisarii 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în domeniile de competență, în 
scopul verificării conformității produselor cu cerințele de protecție a consumatorilor și 
de supraveghere a pieței care derivă din responsabilitățile Autorității; 

b) efectuează încercări, în condițiile stabilite de SR EN ISO/CEI 17025  
"Criterii generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări ”, asupra 



produselor fabricate în interiorul Pieței Unice sau importate, în scopul constatării 
conformității acestora cu caracteristicile declarate, cerințele legale referitoare la 
protecția vieții și sănătății, confirmând prin documentele emise parametrii măsurați 
față de legislația în vigoare și/sau condițiile stabilite; 
  

c) execută expertize în vederea rezolvării problemelor de încadrare vamală, a 
stabilirii parametrilor calitativi şi de securitate pentru produsele ce urmează a fi 
valorificate prin direcţiile generale ale finanţelor publice, a caracterizării produselor ce 
constituie obiectul unor anchete ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 
Ministerului Afacerilor Interne sau a altor instituții; 

d) efectuează certificări ale produselor, proceselor și serviciilor la solicitarea 
persoanelor fizice, operatorilor economici sau a autorităților publice, în vederea 
verificării conformității produselor, proceselor și serviciilor, în condițiile convenite între 
părți și acordă marcă de conformitate pentru produse, procese și servicii, în 
conformitate cu buna practică din domeniul evaluării conformității și cerințele stabilite 
de standardele din seria ISO 17000, în baza unei proceduri aprobate prin Ordin al 
Președintelui Autorității, pe bază de tarife; 

e) efectuează evaluări de secundă parte ale produselor, proceselor și 
serviciilor la solicitarea operatorilor economici sau a autorităților publice, în vederea 
verificării conformității acestora, în condițiile convenite între părți, pe bază de tarife; 
 

f) efectuează studii și încercări privind materialele de ambalat și ambalarea 
produselor, precum și pentru alte tipuri de produse care vin în contact cu alimentele; 

 
g) desfășoară activitate de cercetare în domeniul de competență, în cadrul 

programelor proprii.„ 
 

2. Alineatul (5) al articolului 3 se modific ă și va avea urm ătorul cuprins  
  “(5) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se aprobă prin ordin al 
președintelui Autorității ce se publică în Monitorul Oficial și se fac integral venit la 
bugetul de stat.” 
 

3. Alineatul (3) al articolului 6 se modific ă și va avea urm ătorul cuprins: 
 

    “(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 1012, exclusiv demnitarii, din care 
pentru aparatul central 379, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia 
consumatorilor 633”  
 

4. Alineatul (6) al articolului 6 se modific ă și va avea urm ătorul cuprins: 
“(6) În structura Autorităţii funcţionează Direcția Laboratoare Larex prin 

preluarea laboratoarelor Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea 
Produselor “Larex”, precum și Laboratorul pentru analiza calității vinurilor și 
băuturilor alcoolice, Laboratorul pentru metale prețioase și Laboratorul pentru 
pietre prețioase”.   

 
5. Alineatul (1) al articolului 7 se modific ă și va avea urm ătorul cuprins: 

 



  “Art. 7. (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 
comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor. Entităţile cu personalitate 
juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.”  
 

6. Alineatul (1) al articolului 12 se modific ă și va avea urm ătorul cuprins: 
 
     “Art.12. (1) Autoritatea are în dotare 125 de autoturisme operative pentru 
supraveghere, control și investigaţii, transport probe laboratoare.” 
 

7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art. II. -    (1) Autoritatea preia personalul Centrului Național pentru Încercarea și 
Expertizarea Produselor “Larex”, precum și toate bunurile mobile, imobile și patrimoniul 
și se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 
de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 

 (2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în 
termenele şi cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal. 

Art. III. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor preia de la Centrul 
National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor “Larex” , în administrarea  sa 
şi în proprietatea publică a statului, următoarele imobile: 
a) sediul din București, sectorul 4, Șos. Vitan Bârzești nr. 11B și terenul aferent - 
sediul principal 
b) sediul din București, sectorul 1, str. General Berthelot nr.24 și terenul aferent 
(Corpul B); 
c) sediul din Arad, Bulevardul Ștefan Augustin Doinaș nr. 1 și terenul aferent; 
d) sediul din Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir, nr.4B; 
e) sediul din Constanța, str. Poporului, nr.121 bis; 
f) sediul din Galați, str. Științei, nr.60; 
g) sediul din Oradea, str. Sucevei, nr.4A; 
h) sediul din Sibiu, str. Dorului, nr.21. 
 
 

Art. IV.  La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 
III, subpunctul 1, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor -  1012 posturi, exclusiv 
demnitarii. 

 
Art. V.   La data intrării în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 

625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea 
si Expertizarea Produselor “Larex”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 
19 august 1999, cu modificarile ulterioare, se abrogă. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexa nr. 2  
la Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 

 
 
 

ENTITĂŢI  
cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor 
   

    Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:   
   1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-
Est (Iaşi), care grupează judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău şi 
Vaslui, cu sediul în municipiul Iaşi   
   2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest 
(Timiş), care grupează judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, cu 
sediul în municipiul Timişoara   
   3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-
Vest (Cluj), care grupează judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, 
Satu-Mare şi Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj   
   4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru 
(Braşov), care grupează judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi 
Alba, cu sediul în municipiul Braşov   
   5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est 
(Galaţi), care grupează judeţele Constanţa, Buzău, Tulcea, Brăila, Galaţi şi 
Vrancea, cu sediul în municipiul Galaţi.   
   6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-
Muntenia (Ploieşti), care grupează judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, 
Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman, cu sediul în municipiul Ploieşti   
   7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea 
Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu sediul în 
municipiul Bucureşti   
   8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-
Vest Oltenia (Craiova), care grupează judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi 
Mehedinţi, cu sediul în municipiul Craiova   
 

 

 



 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

A AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR  

*Unitate finanțată de la bugetul de stat și de la Comisia Europeană, organizată la nivel de direcție  

P R E Ş E D I N T E 

 
DIRECŢIA GENERALĂ 

 CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE 
PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE 

EUROPEANĂ 

 

 

 
VICEPREŞEDINTE 

 
DIRECŢIA METALE 

PREŢIOASE, PIETRE 
PREŢIOASE ŞI PROCES 

KIMBERLEY 

 
 

 
SECRETAR GENERAL  

 
VICEPREŞEDINTE  

 
CABINET DEMNITAR 

 

Compartimentul pentru 
protecția datelor cu 
caracter personal 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ŞI RESURSE UMANE 

 

 

 
DIRECȚIA DE 

INSOLVENȚĂ  A 
PERSOANELOR FIZICE  

 

DIRECȚIA DE 
SOLUȚIONARE 

ALTERNATIVĂ A 
LITIGIILOR 

 
CENTRUL EUROPEAN AL 

CONSUMATORILOR * 

 

DIRECȚIA PRODUSE ȘI SERVICII 
FINANCIARE  BANCARE ȘI 

NEBANCARE 

 
DIRECȚIA GENERALĂ 

 
LABORATOARE LAREX  

COMPARTIMENT 
RELAȚII CU 
PUBLICUL, 

COMUNICARE ȘI 
MASS - MEDIA 

 

CORP CONTROL   

 
 

COMPARTIMENT 
AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Compartiment Control 
Intern Managerial 

ANEXA nr. 1  la HG nr. 700/2012 
 
Numărul total de posturi  379  - exclusiv demnitarii 

 

 
SERVICIUL JURIDIC 

 

Unitatea de Implementare a 
Proiectelor 


