
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

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

completările ulterioare 
 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale  

 

Prin art.4 alin.(8) din   Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2019 privind 
reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării 
drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative, se prevede modificarea 
numărului total de posturi al Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor, prin preluarea a 30 posturi vacante.  

 

2. Schimbări preconizate  

 

 
Având în vedere modificările aduse numărului total de posturi 
aferent Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor prin 
O.U.G. nr. 30/2019, este necesar a se modifica alineatul (3) al 
articolului 6 din H.G. nr. 700/2012, în vederea stabilirii numărului 
de posturi pentru aparatul central și a numărului de posturi pentru 
comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor, astfel: 
“ alin.(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 982, exclusiv 
demnitarii, din care pentru aparatul central 349, iar pentru 
comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 633.”  
 De asemenea, se modifică și se înlocuiește, în cadrul Anexei 
nr.1, sintagma „Numărul total de posturi 379 – exclusiv demnitarii“, 
cu sintagma „Numărul total de posturi 349 – exclusiv demnitarii“. 
În sensul celor de mai sus și pentru a nu afecta structura 
organizatorică a Autorității, cele 30 de posturi contractuale 
vacante sunt din cadrul Autorității, aparat central. 
 

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra 
mediului 
concurenţial şi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



domeniul 
ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Armonizarea la nivel european a prevederilor referitoare la condiţiile de 
comercializare a produselor 

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 general 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 

      

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 

 

Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului general 
consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung pentru anul 
curent şi pe următorii 5 ani. 
 

 

Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normativ  
asupra legislaţiei 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 Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare  

 

 

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 - Consultările efectuate în vederea elaborării 
 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 - Activităţi de informare publică 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 si 
securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 



Secţiunea a 8-a - Măsuri 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 

privind 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  

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

completările ulterioare 
 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

 

Articol unic. 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 după cum urmează: 

 
 
1. Alineatul (3) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:    

    “(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 982, exclusiv demnitarii, din care pentru 
aparatul central 349, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 633.”  
 

2. La Anexa nr.1, sintagma „Numărul total de posturi 379 – exclusiv demnitarii“, se modifică 
și se înlocuiește cu sintagma „Numărul total de posturi 349 – exclusiv demnitarii“. 
 

 


