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1. Introducere 
Prezentul livrabil a fost elaborat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea normelor, 

procedurilor și mecanismelor necesare MCSI în vederea continuării dezvoltării 

sectorului de comerț electronic” cod SIPOCA 18, implementat de Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI). Proiectul are ca obiectiv general 

stimularea dezvoltării eficiente si sigure a sistemului de comerț electronic, prin 

îmbunătățirea capacității administrative a MCSI, responsabil cu coordonarea si 

îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în 

SNADR 2020. Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: 

▪ Creșterea calității reglementarilor în domeniul comerțului electronic prin 

realizarea unei analize pertinente a cadrului normativ existent si formularea unor 

propuneri de îmbunătățire a acestuia.  

▪ Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare si colaborare ale MCSI in vederea 

implementării eficiente si eficace a liniilor de acțiune in domeniul comerțului 

electronic prevăzute in SNADR 2020. 

În cadrul proiectului, MCSI și-a propus obținerea următoarelor rezultate: 

▪ Elaborarea unei propuneri de politica publica în domeniul e-comerț (inclusiv 

evaluarea ex-ante a acesteia), în colaborare cu instituțiile care reglementează 

acest domeniu; 

▪ Elaborarea unei analize exhaustive a cadrului normativ actual din domeniul 

comerțului electronic național; 

▪ Elaborarea unei analize de impact cu privire la necesitatea creării/desemnării 

unei autorități de certificare a magazinelor on-line de încredere; 

▪ Elaborarea unui plan de acțiuni până în 2020 realizat în domeniul comerțului 

electronic conform metodologiei comune de planificare strategica; 

▪ Crearea a două mecanisme, unul de coordonare intre MCSI și instituțiile implicate 

în e-comerț si unul de cooperare a MCSI cu părțile interesate; 

▪ Asigurarea de cunoștințe și abilități îmbunătățite ale reprezentanților 

administrației publice cu atribuții în domeniul comerțului electronic prin 

realizarea de sesiuni de formare și a unei conferințe naționale. 

Pentru atingerea acestor rezultate au fost definite o serie de activități, a căror 

derulare să concure la obținerea rezultatelor dorite. Astfel, au fost definite în cadrul 

proiectului activități care să asigure o analiză a cadrului normativ actual în domeniul 

comerțului electronic, care au presupus identificarea tuturor reglementărilor 

aplicabile, identificarea posibilelor suprapuneri, sincope, inconsistențe legislative și 

a măsurilor necesare de corectare a acestor neajunsuri legislative. De asemenea, au 

fost analizate componentele sistemului de comerț electronic care creează dificultăți 

pentru operatori și/sau utilizatori precum și posibilele abuzuri specifice comerțului 

electronic și litigiile care au apărut între diverși participanți la actul de comerț 

electronic, pentru a identifica măsuri de corectare a acestor neajunsuri. Un pas 
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firesc pentru completarea informațiilor rezultate din analizele anterior menționate 

și pentru realizarea unei analize exhaustive a cadrului normativ actual din domeniul 

comerțului electronic national a fost identificarea instituțiilor publice care au 

anumite roluri, atribuții și responsabilități în domeniul comerțului electronic, fie 

acestea de reglementare, fie de monitorizare și control. 

Livrabilul a fost elaborat pe baza analizelor efectuate în cadrul activităților: 

▪ A2 Analiza in detaliu a reglementarilor din domeniul e-comerț si identificarea 

masurilor de modificare necesare,  

▪ A3 Analiza problematicii abuzurilor si litigiilor specifice comerțului electronic - 

inclusiv problematica drepturilor de autor din domeniul bunurilor digitale precum 

si problematica comerțului electronic transfrontalier. Analiza componentelor 

sistemelor de comerț electronic care creează dificultăți pentru operatori si/sau 

utilizatori ai schimburilor comerciale in sistem electronic,  

▪ A4 studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuţiilor si responsabilităţilor la 

nivelul administraţiei publice din domeniul e- comerţ – 

▪ A5 studiu cu privire la necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare 

pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerţul 

electronic ale proiectului,  

care s-au concretizat în livrabilele intermediare următoare: 

▪ Raport de analiză a reglementărilor din domeniul e-comert și a măsurilor de 

modificare necesare; 

▪ Raport de analiza a problematicii abuzurilor și litigiilor specifice comerțului 

electronic 

▪ Raport de analiza a componentelor sistemelor de comerț electronic; 

▪ Raport cu privire la rolurile, atribuțiile și responsabilitatile la nivelul 

administrației publice din domeniul e-comerț; 

▪ Raport cu privire la necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare 

pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul 

electronic. 

Prezentul livrabil a fost elaborat din 2 perspective: 

▪ Analiza fiecărei componente a procesului de comerț electronic: de la înființarea 

firmei până la livrarea bunurilor sau serviciilor, inclusiv soluționarea litigiilor 

între participanții la actul de comerț electronic; 

▪ Analiza cadrului normativ general al comerțului electronic dar și al celui care, 

prin natura sa, are aplicabilitate în domeniul comerțului electronic, cum ar fi: 

o Cadrul normativ în domeniul protecției datelor cu caracter personal; 

o Cadrul normativ în domeniul protecției consumatorilor; 

o Cadrul normativ în domeniul drepturilor de autor; 

o Cadrul normativ privind soluționarea diferendelor; 

o Cadrul normativ general în materia serviciilor poștale; 
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o Cadrul normativ general în materia concurenței. 

Livrabilul conține, așadar, o amplă analiză a cadrului de reglementare a domeniului 

comerțului electronic în România care să constituie o bază solidă pentru 

identificarea neajunsurilor în calea funcționării și dezvoltării acestuia și pentru 

formularea unor propuneri de îmbunătățire, care se vor concretiza într-o propunere 

de politică publică în domeniu. 

2. Comerțul electronic definiție; 

contextul în care se derulează 

actele de comerț electronic 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special 

ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) 

definește serviciile societății informaționale ca fiind acelea care cuprind o gamă 

largă de activități economice care se desfășoară online. Aceste activități pot consta, 

în special, din vânzări de bunuri online. Activități precum livrarea bunurilor ca atare 

sau furnizarea de servicii off-line nu sunt acoperite. Serviciile societății 

informaționale nu se limitează exclusiv la servicii în urma cărora se încheie contracte 

online, ci, în măsura în care acestea reprezintă o activitate economică, se extind la 

servicii care nu sunt remunerate de cei care le primesc, cum ar fi serviciile care 

furnizează informații online ori comunicări comerciale sau cele care furnizează 

instrumente de căutare, accesare și recuperare a datelor. 

Serviciile societății informaționale presupun, de asemenea, servicii care constau în 

transmiterea informațiilor printr-o rețea de comunicații, furnizarea accesului la o 

rețea de comunicații sau în găzduirea informațiilor furnizate de un beneficiar al 

serviciului. Serviciile de televiziune, în sensul Directivei CEE/89/552, și de 

radiodifuziune nu sunt servicii ale societății informaționale deoarece nu sunt 

furnizate la cerere individuală. În schimb, serviciile care sunt transmise punct cu 

punct, cum sunt video la cerere sau furnizarea de comunicări comerciale prin poșta 

electronică, sunt servicii ale societății informaționale. Folosirea poștei electronice 

sau a altor mijloace de comunicare individuale echivalente de către persoane fizice 

care acționează în scopuri care nu intră în cadrul activităților lor comerciale sau 

profesionale, inclusiv folosirea acestor mijloace pentru încheierea de contracte 

între astfel de persoane, nu este un serviciu al societății informaționale. Relația 

contractuală între un angajat și angajatorul său nu este un serviciu al societății 

informaționale. Activitățile care, prin natura lor, nu pot fi desfășurate la distanță 

prin mijloace electronice, precum controlul autorizat al conturilor unei societăți sau 

consultul medical care necesită examinarea fizică a pacientului, nu sunt servicii ale 

societății informaționale. 
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Conform aceleiași Directive, fiecare stat membru este responsabil pentru garantarea 

faptului că serviciile societății informaționale prestate de un furnizor de servicii 

stabilit pe teritoriul său respectă dispozițiile de drept intern aplicabile în statul 

membru în cauză și relevante pentru domeniul coordonat. În plus, se menționează 

că statele membre nu pot restrânge libera circulație a serviciilor societății 

informaționale din alte state membre invocând motive relevante pentru domeniul 

coordonat. 

Comerțul electronic, ca parte din serviciile societății informaționale, se referă la 

utilizarea internetului și a altor rețele (de ex. intranet) pentru cumpărarea, 

vânzarea, transferul de date, bunuri sau servicii. Noțiunea de comerț electronic este 

reglementată în România prin Legea comerțului electronic nr. 365/7 iunie 2002. 

Aceasta transpune Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice 

privind serviciile societății informaționale, în special comerțul electronic în piața 

internă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 178/2000. O 

serie de alte acte normative transpun prevederi ale directivei în legislația 

românească. 

Domeniul comerțului electronic este unul vast, ce implică o serie de activități ale 

actorilor implicați în derularea sa și o suită de tehnologii in continuă dezvoltare. 

Conform E. Turban1, arhitectura comerțului electronic are la bază 5 piloni, precum 

în figura de mai jos. 

Turban consideră că aplicațiile de comerț electronic formează mediul de e-

business2, respectiv un mediu format nu doar din vânzare și cumpărarea de produse 

online, ci și orice alt tip de afacere / parte din afacere derulată în mediul electronic 

– comunicarea cu clienții în vederea oferirii de suport, colaborarea cu partenerii de 

afaceri, furnizarea de servicii de e-learning etc. Acest mediu se bazează pe cei 5 

piloni ilustrați: 

1. Oameni - Cumpărători, vânzători, intermediari, angajați, specialiști în tehnologia 

informației și orice alte persoane participante 

2. Politici publice – Toate politicile incidente ale guvernelor naționale, respectiv 

politică fiscală, politica comercială, politica în domeniul protecției 

consumatorului, politica protecției datelor cu caracter personal, standarde 

tehnice etc. 

3. Marketing și publicitate - Cercetare de piață, promoții, campanii publicitare, 

conținut web, marketing personalizat etc. Pilonul este considerat a avea o 

                                                           
1 E. Turban et al., Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective, 2018, Springer International 
Publishing. Profesorul Efraim Turban deține un doctorat și un M.B.A. de la Universitatea din California, Berkeley, este 
profesor invitat la Institutul Pacific pentru Managementul Sistemelor Informatice, Universitatea din Hawaii și a activat în 
cadrul Universității Long Beach, Universității din California, Universității Los Angeles, UCLA, Universității de Științe și 
Tehnologie din Hong Kong, Universității Tehnologice Nanyang, Universității Hong Kong, Universității Lehigh, Universității 
Florida. 
Profesorul Turban este autorul a peste 100 de lucrări de referință publicate în reviste de management, Jurnalul de Sisteme 
Informatice de Management, Computerizare Organizatorică și Comerț Electronic și Jurnalul Internațional de Comerț 
Electronic.  
2 E. Turban et al., Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective, cap. 1, 2018, Springer 
International Publishing 
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importanță deosebită în relațiile dintre comercianți și persoanele fizice, acolo 

unde cele 2 parți nu se cunosc 

4. Servicii suport - Preluare si livrare comanda, logistică, plăți, securitate etc. 

5. Parteneriate - Programe de afiliere, consorții, market-place-uri etc. 

E. Turban, Arhitectura comerțului electronic 

Cei 5 piloni au la bază elementele de infrastructură – hardware, software și rețele. 

Pentru ca toate aceste componente să funcționeze împreună, sunt necesare 

activitățile de management – planificare, organizare, motivare, strategie, 

restructurare a proceselor, optimizare modului în care afacerea utilizează modelele 

și strategiile de comerț electronic.  

Activitatea de comerț electronic se poate derula integral în mediul electronic 

(online) sau doar parțial. Integralitatea derulării procesului de comerț electronic în 

mediul online depinde de cele 3 mari componente ale sale: 

▪ Comandă și plată – activități realizate de către consumatori; 

▪ Procesarea comenzii – activități realizate de către comercianți; 

▪ Livrarea comenzii către client – acțitivăti realizate de către furnizorii de servicii 

de livrare. 

Oricare dintre acestea se poate realiza în mediul fizic sau digital. Atunci când toate 

componentele se derulează online, procesul de comerț electronic este unul pur 

digital, iar atunci când cel puțin una dintre componente se realizează în mediul fizic, 

procesul este doar parțial digital3. De exemplu, comandarea unui produs tangibil ce 

va trebui preluat din depozit și livrat clientului va reprezenta un act de comerț 

electronic doar parțial digital, în timp ce achiziționarea unui album muzical în 

format electronic, cu plata online – va reprezenta un act de comerț electronic pur 

digital. 

                                                           
3 Componenta de comanda și plată in comerțul electronic implică o comandă realizată întotdeauna prin metode electronice 
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Comerțul electronic a fost definit în sens larg de OECD, în documentul ”OECD 

Working Party on Indicators for the Information Society”4 (Grupul de lucru OECD 

pentru indicatori ai societății informaționale) ca fiind ”vânzarea sau cumpărarea de 

bunuri sau servicii realizate prin rețele informatice”5, prin metode special create 

pentru scopul primirii sau plasării de comenzi. Bunurile și serviciile, susține OECD, 

sunt comandate prin aceste metode, însă livrarea lor nu trebuie să se facă neapărat 

tot pe canale electronice. O tranzacție online se poate derula cu participarea de 

companii, gospodării, persoane fizice, autorități publice sau alte organizații publice 

sau private (OECD, 2011).  

Așa cum precizam, comerțul electronic este reglementat, atât la nivel european, în 

special pe calea Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății 

informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva 

2000/31”), cât și la nivel național, prin legea de transpunere, respectiv Legea nr. 

365/2002 privind comerțul electronic.  

În acest sens, astfel cum vom detalia în secțiunile următoare, noțiunea de comerț 

electronic intră în categoria juridică a serviciilor societății informaționale, făcând 

parte din aceasta, însă neexistând o echivalență între aceste două noțiuni, relația 

fiind cea de la parte la întreg. Astfel, comerțul electronic reprezintă în fapt o specie 

a serviciilor societății informaționale. 

Astfel categoria serviciilor societății informaționale este definită, potrivit Legii 

365/2002 privind comerțul electronic, prin raportare la îndeplinirea cumulativă a 4 

caracteristici, respectiv:  

a) acel serviciu care se efectuează prin mijloace electronice;  

b) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în 

mod obișnuit de către destinatar;  

c) nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenți simulat în același 

loc; și  

d) este efectuat prin transmiterea informației la cererea individuală a 

destinatarului. 

Legea 365/2002 califică așadar exclusiv conceptul de serviciu al societății 

informaționale. Astfel, prin raportare la legislația națională incidentă comerțului în 

general, respectiv Codul Civil al României și cu precădere din examinarea art. 3 

Aplicarea generală a Codului civil al acestui act normativ, analizând totodată și 

doctrina și jurisprudența incidentă acestei materii, se poate concluziona că faptele 

de comert sunt fapte juridice, acte juridice și operațiuni economice prin care se 

                                                           
4 OECD Working Party on Indicators for the Information Society , 2011, https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1  
5 Comerțul electronic include comenzi realizate online prin intermediul unui extranet (o rețea în care partenerii externi de 
afaceri, furnizorii sau clienții pot avea acces limitat la o parte a intranetului / rețelei) sau printr-un schimb electronic de 
date (EDI - sistem utilizat pentru schimbul de date de afaceri prin rețele). 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page1
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realizează producerea de mărfuri, executarea de lucrări ori prestarea de servicii sau 

o interpunere în circulația marfurilor, cu scopul de a obține profit. 

Așadar, chiar în lipsa unei definiții exprese asupra noțiunii de act de comerț 

electronic la nivelul legislației aplicabile, actul de comerț electronic poate fi definit 

ca reprezentând vânzarea de marfuri ori prestarea de servicii sau o interpunere în 

circulația marfurilor, cu scopul de a obtine profit, formarea contractului fiind 

efectuată în mod valabil prin mijloace electronice. 

Înfăptuirea actului de comerț electronic implică așadar încheierea unui contract la 

distanță, atunci când un client comandă un produs din magazinul on-line prin 

utilizarea exclusivă a unui sistem de vânzări organizat electronic încheindu-se un 

contract la distanță. 

3. Definirea actului de comerț 

electronic 
Așa cum am precizat anterior, actul de comerț electronic poate fi definit ca 

reprezentând vânzarea de marfuri ori prestarea de servicii sau o interpunere în 

circulația marfurilor, cu scopul de a obtine profit, formarea contractului fiind 

efectuată în mod valabil prin mijloace electronice. 

Înfăptuirea actului de comerț electronic implică încheierea unui contract la 

distanță. Atunci când un client comandă un produs din magazinul online prin 

utilizarea exclusivă a unui sistem de vânzări organizat electronic încheie un contract 

la distanță. 

3.1. Încheierea contractelor la distanță între 

profesioniști și consumatori 

Spre deosebire de contractele clasice, contractele la distanță, – asa cum sunt ele 

reglementate de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul 

contractelor incheiate cu profesionistii, – trebuie sa îndeplinească o serie de cerințe 

de informare. 

Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniștii definește următoarele elemente în legătură 

cu contractele încheiate la distanță: 

▪ consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în 

asociații;   

▪ profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care 

acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, 

artizanale ori liberale în legătură cu contractele la distanță, precum și orice 

persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia;   
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▪ produs - orice bun corporal mobil, cu excepția bunurilor vândute prin executare 

silită sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele 

naturale, energia electrică şi energia termică sunt considerate "produse" atunci 

când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă.   

Contractul la distanță este considerat orice contract încheiat între profesionist şi 

consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță 

organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu 

utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, 

până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.   

Deși nu trebuie încheiat un contract pentru fiecare comandă în parte, cu fiecare 

consumator, în cadrul magazinului online trebuie afișate, în mod clar și inteligibil, 

cerințele de informare prevăzute de lege. Conform OUG 34/2014 și Directivei 

2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, înainte ca un contract la distanță să 

producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi 

furnizeze consumatorului următoarele informații în mod clar și inteligibil: 

a) Coordonatele profesionistului 

▪ identitatea 

▪ adresa poștală și adresa de e-mail 

▪ numărul de telefon (dacă este disponibil) 

b) Bunuri și servicii 

▪ caracteristicile esențiale ale bunurilor sau serviciilor 

c) Livrare și returnare 

În acest context, normele privind returnările nu se referă la neconformitatea 

produsului, ci la dreptul consumatorului de a se retrage dintr-un contract.  

▪ eventuale restricții în materie de livrare 

▪ dispoziții privind livrarea 

▪ obligația clientului de a plăti pentru returnarea produselor și o estimare a 

costurilor returnării produselor care în general nu pot fi returnate prin poștă 

(ex. produsele voluminoase) – dacă profesionistul nu îl informează pe client 

de la început își asumă costul returnării produselor 

d) Prețuri, plăți și taxe 

▪ prețul bunurilor sau serviciilor – inclusiv toate costurile suplimentare, cum ar 

fi comisioanele și cheltuielile de livrare, taxele poștale etc. 

▪ mijloacele de plată acceptabile 

▪ detalii privind efectuarea plății 

▪ cheltuielile pe care trebuie să le suporte clientul dacă acesta contactează 

profesionistul pentru a rezilia contractul, în cazul în care acestea sunt mai 
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mari decât tariful de bază (ex. numere de telefon cu suprataxă pentru 

contractele negociate la telefon) 

▪ condițiile privind eventuale depozite care urmează a fi plătite 

▪ condițiile privind eventuale garanții financiare 

Dacă profesionistul dorește să perceapă taxe pentru utilizarea unui anumit mijloc 

de plată (ex. cardul de credit), taxa respectivă nu poate fi mai ridicată decât 

costurile efective pe care le suporta profesionistul pentru a procesa plata. 

e) Codul de conduită și condițiile contractuale 

▪ modalitățile de accesare a codului de conduită aplicabil 

▪ durata contractului și condițiile de reziliere a acestuia 

f) Dreptul de retragere din contract 

▪ condiții, termene-limită și proceduri 

▪ formularul de retragere 

▪ obligația clientului de a plăti pentru serviciile (sau utilitățile publice) 

furnizate deja în cursul perioadei de retragere (în cazul în care a cerut ca 

serviciile să fie furnizate imediat după încheierea contractului și, ulterior, a 

decis să se retragă din contract) 

▪ obligația clientului de a plăti pentru returnarea produselor și o estimare a 

costului aferent returnării produselor care în general nu pot fi returnate prin 

poștă (ex. produsele voluminoase) 

▪ eventualele acțiuni care anulează dreptul de retragere (ex. desigilarea unui 

DVD sau CD) 

▪ cazuri în care nu se aplică dreptul de retragere (ex. produsele perisabile). În 

astfel de situații profesionistul nu are obligația de a îl informa pe client cu 

privire la normele referitoare la dreptul de retragere. 

g) Garanții și soluționarea litigiilor 

▪ mecanisme de soluționare a plângerilor 

▪ informații privind procedurile extrajudiciare de soluționare a litigiilor 

comerciale 

▪ menționarea existenței unei garanții legale pentru bunuri 

▪ condițiile privind serviciile post-vânzare sau garanțiile comerciale 

Toate aceste informații trebuie comunicate într-un limbaj clar și ușor de înțeles. 

Înainte de a finaliza comanda (prin apăsarea butonului „plătește"/„cumpără"), 

clientul trebuie să vadă lângă butonul respectiv informații clare privind: 

▪ principalele caracteristici ale bunurilor și serviciilor 

▪ prețul total, inclusiv toate taxele suplimentare 

▪ durata contractului și condițiile de reziliere a acestuia 

https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/client-guarantee-redress/index_ro.xml#legal_guarantees
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▪ durata minimă a obligațiilor care îi revin consumatorului conform contractului 

(dacă este cazul). 

De asemenea, profesionistul trebuie să ofere clientului posibilitatea de a confirma 

că, odată transmisă comanda, se obligă să o plătească. De exemplu: butonul de 

confirmare a comenzii trebuie să indice în mod clar obligația de a plăti folosind, de 

exemplu, formula „Comandă și plătește". 

Profesioniștii nu au dreptul să bifeze automat casetele pentru servicii suplimentare 

contra cost (de ex. asigurarea de călătorie la rezervarea unui zbor). Clienții trebuie 

să aibă întotdeauna posibilitatea de a accepta în mod explicit eventuale plăți 

adiționale. 

În cazul în care produsul comercializat este de tipul conținutului digital online, 

precum muzică, înregistrări video sau software, trebuie, de asemenea, transmise 

clienților informații cu privire la: 

▪ interoperabilitatea conținutului cu hardware-ul și software-ul relevant 

▪ funcționalitatea conținutului – eventualele restricții geografice, posibilitatea de 

a face sau nu copii pentru uz personal. 

Din momentul în care începe să acceseze conținutul, prin descărcare, streaming sau 

alte metode, clientul nu mai poate rezilia contractul. Însă, mai întâi, profesionistul 

trebuie să dea clientului posibilitatea să își exprime acordul în această privință în 

mod explicit și să declare că e conștient că își pierde dreptul de retragere în 

momentul în care accesează conținutul (descărcare etc.). În contractul transmis 

clientului trebuie inclusă o confirmare a acordului și declarației. 

Dacă profesionistul pune la dispoziția clienților o linie telefonică pentru 

întrebări/plângeri legate de contracte, trebuie să se asigure că apelurile respective 

sunt taxate cu același tarif ca și convorbirile obișnuite. Nu se pot utiliza linii 

telefonice cu suprataxă pentru furnizarea acestui tip de serviciu. 

În momentul confirmării contractului, profesionistul trebuie să furnizeze în scris 

informațiile referitoare la condițiile pe care le-a acceptat consumatorul. 

Confirmarea comenzii trebuie făcută pe un suport durabil (scrisoare, e-mail etc.), 

dar poate fi transmisă și într-un cont personal la care clientul are acces. Contractul 

trebuie confirmat cât mai repede posibil, cel târziu în momentul livrării bunurilor 

sau înainte de inițierea serviciului. 

3.2. Încheierea contractelor la distanță între 

profesioniști 

Încheierea contractelor la distanță între profesioniști este reglementată de cadrul 

general aplicabil contractelor, reprezentat în cauză de către Codul Civil al României. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile legale incidente, încheierea 

contractelor la distanță parcurge trei etape distincte, reprezentate de prezentarea 
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ofertei, acceptarea ofertei, respectivul momentul în care acceptarea ofertei ajunge 

la ofertant, indiferent dacă acesta din urmă a luat sau nu la cunoștință de aceasta. 

Asfel, din perspectiva prezentării ofertei de contractare, cerințele legale privesc 

existența (i) unei oferte complete, din perspectiva naturii, a obiectului contractului 

precum și a prețului contractului, (ii) unei oferte ferme, de natură a exprima 

intenția ofertantului de a se angaja contractual, fără rezerve, (iii) unei oferte 

adresate unei persoane determinate, excepție făcând situațiile unde chiar în lipsa 

unei persoane determinate, alte acte normative califică actul ofertantului ca 

reprezentând o ofertă de contractare, (iv) formei prevăzute de lege pentru 

validitatea contractului (dacă legea prevede o astfel de formă). 

Din perspectiva acceptării ofertei, cerințele legale prevăd ca (i) respectiva 

acceptare să se afle în concordanță cu oferta și să nu reprezinte o contra-ofertă, (ii) 

acceptul să fie exprimat în mod neîndoielnic, (iii) forma prevăzută de lege pentru 

validitatea contractului (dacă este cazul) să fie respectată, (iv) acceptarea ofertei 

să ajungă la ofertant în termenul prevăzut de acesta, dacă un astfel termen a fost 

instituit la nivelul ofertei formulate. 

Finalmente, primirea acceptării ofertei reprezintă momentul încheierii contractului, 

indiferent dacă ofertantul a luat la cunoștință sau nu de faptul că acceptarea a ajuns 

la acesta. 

3.3. Participanții la actul de comerț electronic 

Conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic care transpune Directiva 

2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale 

comerțului electronic, se dau participanților la procesul de comerț electronic 

următoarele definiții: 

▪ Furnizorul de servicii ale societății informaționale - orice persoană fizică sau 

juridică ce pune la dispoziție unui număr determinat sau nedeterminat de 

persoane un serviciu al societății informaționale;   

▪ Furnizorul de servicii ale societății informaționale stabilit într-un stat - un 

furnizor de servicii având un sediu stabil pe teritoriul unui stat și care desfășoară 

efectiv o activitate economică utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, 

pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat 

nu este determinată în mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele 

tehnice şi tehnologice necesare furnizării serviciului;   

▪ Destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoană fizică sau juridică ce 

utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură, un serviciu al 

societății informaționale, în special în scopul căutării de informații sau al 

furnizării accesului la acestea;   

▪ Consumator - orice persoană fizică ce acționează în alte scopuri decât cele ale 

activității sale comerciale sau profesionale;   



 

16 

Așadar, atât furnizorii de servicii ale societății informaționale (adică comercianții), 

cât și clienții acestora pot fi atât persoane fizice, cât și persoane juridice.  

Deși legislația referitoare la comerțul electronic nu ia în considerare și alți actori, 

în realitate, actul de comerț electronic se înfăptuiește nu doar cu participarea 

furnizorului și a clientului, ci și cu participarea unei întregi serii de alți actori care 

înlesnesc actul de comerț. Dintre aceștia, menționăm: 

▪ Autorități publice de reglementare 

▪ Autorități publice de control 

▪ Furnizorii de servicii de poștă și curierat (oferă servicii de vămuire, de sortare, 

de transport și de livrare a coletelor) 

▪ Furnizorii de servicii de transport 

▪ Furnizorii de soluții de plată 

▪ Furnizori de servicii suport (contabilitate, resurse umane etc.) 

▪ Furnizori de servicii de marketing și publicitate 

▪ Furnizori de servicii de securitate 

▪ Furnizori de soluții tehnice Etc.  

Întreprinderile de externalizare a logisticii reprezintă un nou model de afaceri 

generat de comerțul electronic. Produsele oferite de operatorii online sunt uneori 

stocate în întreprinderi de externalizare a logisticii situate în UE pentru a garanta 

livrarea rapidă către consumatorii din UE. Aceste entități furnizează servicii altor 

operatori economici. Ei depozitează produse și, după primirea comenzilor, 

împachetează produsele și le livrează clienților. Uneori, ele se ocupă, de asemenea, 

și de procesul de returnare. Există o gamă largă de scenarii de exploatare pentru 

prestarea serviciilor de externalizare a logisticii.  

Unele întreprinderi de externalizare a logisticii oferă toate serviciile enumerate mai 

sus, în timp ce altele le acoperă doar parțial. Dimensiunea și amploarea lor variază, 

de asemenea, de la operatori de nivel mondial la microîntreprinderi.  

Într-o reprezentare schematică comerțul electronic are următoarele componente: 
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Produsul/serviciul - Bun tangibil / intangibil sau serviciu pe care consumatorul îl 

comandă către comerciant.  

Consumatorul – Acesta este, indiferent dacă vorbim de o persoană fizică sau de o 

persoană juridică, un om în spatele ecranului unui calculator, al unei tablete sau al 

unui telefon care verifica, pe site-ul comerciantului, existența produsului sau 

serviciului dorit și plasează comanda către comerciant. 

Comerciantul – Acesta este, fie că vorbim de o persoană fizică sau o persoană 

juridică, un om sau un grup de oameni aflați în spatele ecranului unui calculator, 

care gestionează sistemele interne ale comerciantului în vederea livrării bunului, 

respectiv serviciului către consumator. 

Sistemele de plată – Acestea reprezintă sistemele utilizate de către consummator 

pentru achitarea către comerciant a contravalorii bunului sau serviciului 

achiziționat.  

Livrare – serviciu efectuat de către furnizorul de servicii de livrare, care asigură 

trasportul și livrarea bunurilor achiziționate de către consumatori. 

În capitolele 4-8 vor fi descrise toate aceste componente enumerate mai sus. 

4. Consumatorul în actul de comerț 

electronic 
Definiția "consumatorului" reprezintă un element cheie cu precădere din perspectiva 

modalității de aplicare a legislației naționale și comunitare privind protecția 

consumatorilor, încheierea contractelor la distanță de către aceștia, clauzele 

contractuale abuzive, vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora precum și 

privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.  

Totuși, din examinarea legislației comunitare relevante, se poate constata că o 

astfel de definiție nu prezintă un caracter consecvent la nivelul legislației UE, fiind 

totodată tratată în mod particularizat la nivelul legislației naționale a statelor 

membre UE.  

Din perspectiva legislației comunitare și naționale, noțiunea de "consumator" are o 

importanță deosebită nu numai în ceea ce privește acquis-ul comunitar în materia 

protecției consumatorului, ci și în dreptul internațional privat al UE, în special prin 

raportare la Regulamentele Roma I și Bruxelles I, care includ norme specifice pentru 

protecția consumatorilor6.  

 

 

                                                           
6http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI(2013)130477_REV1_EN.pdf 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI(2013)130477_REV1_EN.pdf
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Definițiile "consumatorului" în legislația UE 

În ciuda faptului că sunt formulate în moduri diferite, marea majoritate a definițiilor 

noțiunii de "consumator" găsite în legislația UE includ un nucleu comun.  

În acest sens, un consumator este calificat ca reprezentând o persoană fizică, care 

acționează în afara unei activități economice (comerț, afaceri, meșteșug, profesie 

liberală). Definiția este una negativă, în sensul în care precondiția pentru includerea 

în categoria de ”consumator” este ca persoana vizată să acționeze în afara 

domeniului de activitate al unei întreprinderi.  

O excepție relevantă de la această regulă se regăsește totuși la nivelul Directivei 

2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind 

pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului 

European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului care 

utilizează o noțiune largă de "consumator", extinderea acesteia pentru a include 

societățile și călătorii în interes de afaceri (cumpărători și utilizatori ai serviciilor 

de călătorie).  

Definiția "consumatorului" în legislația națională 

Din perspectiva definiției juridice oferite noțiunii de consumator la nivelul legislației 

naționale, relevante sunt în special prevederile art. 2, pct. 1. din cuprinsul 

Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

Conform actului normativ amintit, consumatorul este definit ca ”orice persoană 

fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la 

art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Totodată, din examinarea sistematică a prevederilor amintite, raportate la 

prevederile art. 3, lit. d) din cuprinsul Ordonanţa nr. 85/2004 privind protecţia 

consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile 

financiare, definiția în cauză se raportează și la excluderile amintite anterior, 

consumatorul fiind necesar a acționa în scopuri din afara activităţii sale comerciale, 

industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, pentru a beneficia de protecția 

juridică corespunzătoare acestei categorii.  

Controverse privitoare la noțiunea de consumator 

Din perspectiva definițiilor prevăzute la nivelul actelor normative de nivel comunitar 

și național, sfera așa-numitelor ”tranzacții mixte” apare ca un element de 

controversă, cu precădere la nivel practic. Astfel, o tranzacție mixtă este aceea 
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încheiată de către o persoană fizică atât pentru scopuri personale, cât și pentru 

scopuri profesionale.  

Acest operațiuni au loc în special în cazul persoanelor care desfășoară activități 

independente care cumpără obiecte cu dublă utilizare, cum ar fi un computer sau 

un autoturism. În lumina acestei tipologii de tranzacție se desprind patru abordări 

posibile ale tranzacțiilor mixte, respectiv:  

a) niciodată nu sunt considerate tranzacții ale unui consumator; 

b) sunt considerate tranzacții ale unui consumator în cazul în care există un scop 

personal 

c) sunt considerate tranzacții ale unui consumator în cazul în care scopul afacerii 

este marginal 

d) întotdeauna sunt considerate tranzacții ale unui consumator.  

Fără a ne propune o analiză amănunțită asupra acestor tranzacții cu caracter de 

excepție, este de menționat faptul că majoritatea acquis-ului comunitar în domeniul 

protecției consumatorilor nu abordează în mod explicit problema tranzacțiilor 

mixte, acestea nefiind astfel adresate nici la nivelul legislației statelor membre UE, 

iar litigiile ori diferendele ce intervin în atare situații fac obiectul unei evaluări de 

la caz la caz, aplicată de către autoritățile publice cu atribuții de control în materie 

ori de către instanțele de judecată relevante.. 

5. Produsul în actul de comerț 

electronic 
Produsele comercializate pe canale electronice nu diferă de cele comercializate pe 

canalele tradiționale. Ele pot lua forma unor bunuri tangibile / intangibile sau a unor 

servicii.  

Ca o categorie aparte bunurile ori produsele digitale pot fi definite ca reprezentând 

mărfuri corporale și incorporale produse ale cercetării știintifice ori artistice. 

Bunurile digitale reprezinta așadar acea categorie de bunuri care sunt păstrate, 

arhivate, livrate și/sau folosite în format electronic și care sunt livrate 

consumatorului electronic prin email sau care sunt descarcate de pe Internet. Din 

categoria bunurilor/produselor digitale fac parte cărțile in format electronic (e-

books),  fișierele muzicale, software, imagini digitale, manuale în format electronic 

precum și orice articol care poate fi pastrat și arhivat într-unul sau mai multe fișiere 

electronice.  

Un produs este pus la dispoziție pe piață atunci când acesta este furnizat în vederea 

distribuției, a consumului sau a utilizării pe piața în cadrul unei activități 

comerciale, contra cost sau gratuit7. Furnizarea cuprinde orice ofertă de distribuție, 

consum sau utilizare pe piața Uniunii care ar putea conduce la o furnizare efectivă 

                                                           
7 A se vedea articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și articolul R1 din anexa I la Decizia 768/2008/CE. 
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(de exemplu, o invitație de a cumpăra, campanii publicitare). Furnizarea unui 

produs este considerată punere la dispoziție pe piața numai atunci când produsul 

este destinat unei utilizări finale. Furnizarea unor produse destinate fie distribuirii 

sau încorporării ulterioare într-un produs finit, fie prelucrării sau rafinării 

suplimentare în scopul exportării produsului finit în afara pieței Uniunii nu este 

considerată punere la dispoziție. Prin activitate comercială se înțelege furnizarea 

de bunuri în cadrul unei activități economice8.  

Indiferent de originea lor, produsele trebuie să fie conforme cu legislația de 

armonizare a Uniunii aplicabilă atunci când sunt puse la dispoziție pe piața Uniunii. 

Înainte de a ajunge la utilizatorul final din UE, produsele care provin din țările din 

afara UE sunt plasate în procedura de punere în liberă circulație și sunt verificate 

de autoritățile responsabile cu controlul la frontieră. 

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, autoritățile naționale de supraveghere 

a pieței au obligația clară de a controla într-un mod proactiv produsele puse la 

dispoziție pe piață, de a se organiza, de a asigura coordonarea între ele la nivel 

național și de a coopera la nivelul UE9. Operatorii economici au obligația clară de a 

coopera cu autoritățile naționale de supraveghere a pieței și de a lua măsuri 

corective, atunci când acestea sunt necesare. 

Supravegherea pieței are scopul de a garanta că produsele respectă cerințele în 

vigoare aplicabile, oferind astfel un nivel de protecție ridicat al intereselor publice, 

cum ar fi sănătatea și securitatea generală, sănătatea și securitatea la locul de 

muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și siguranța, asigurându-se, în 

același timp, că libera circulație a produselor nu este limitată într-o măsură mai 

mare decât cea permisă de legislația de armonizare a Uniunii sau de orice altă 

reglementare relevantă a Uniunii. Supravegherea pieței asigură cetățenilor un nivel 

de protecție echivalent în întreaga piață unică, indiferent de originea produsului. 

De asemenea, supravegherea pieței este importantă pentru interesele operatorilor 

economici, deoarece contribuie la eliminarea concurenței neloiale10. 

În ceea ce privește bunurile digitale, nu există norme la nivelul UE pentru conținutul 

digital necorespunzător. Existența unor norme armonizate privind produsele cu 

conținut digital ar reduce costurile pentru comercianți și i-ar încuraja să se extindă 

la nivel transfrontalier, pentru că nu ar mai fi nevoiți să se ocupe de diferențele în 

materie de drept contractual din fiecare țară a UE în care doresc să efectueze 

operațiuni de vânzare. În aceeași măsură consumatorii ar ști la ce se pot aștepta 

atunci când cumpără conținut digital on-line și că dispun de o serie de drepturi dacă 

produsul are defecte. Din acest motiv, la nivelul Uniunii Europene este în dezbatere 

Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite 

                                                           
8 2016/C 272/01 Comunicare a Comisiei – „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind 
produsele 
9 Directiva privind siguranța generală a produselor conține, de asemenea, dispoziții privind supravegherea pieței. Relația 
dintre Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și directiva respectivă este descrisă în detaliu în documentul de lucru din 3 martie 
2010, disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/docs/20100324_guidance_gspd_reg_en.pdf.  
10 2016/C 272/01 Comunicare a Comisiei – „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind 
produsele 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/docs/20100324_guidance_gspd_reg_en.pdf
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aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital, care va stabili 

norme armonizate de comercializare a bunurilor digitale și organismele de 

supraveghere a acestor norme.  

În ceea ce privește controlul vamal al produselor importate din țări terțe, punctele 

de intrare în UE sunt importante pentru împiedicarea intrării unor produse 

neconforme și periculoase provenite din țări terțe. Fiind locurile prin care trebuie 

să treacă toate produsele importate din țări terțe, acestea constituie 

amplasamentul ideal pentru a opri produsele periculoase și neconforme înainte de 

a fi puse în liberă circulație și de a circula ulterior liber pe teritoriul Uniunii 

Europene11.  

Prin urmare, serviciile vamale joacă un rol important, sprijinind autoritățile de 

supraveghere a pieței să efectueze controalele de securitate și de conformitate la 

frontierele externe ale UE. Modul cel mai eficient de a împiedica punerea la 

dispoziție pe piața Uniunii a unor produse neconforme sau periculoase importate din 

țări terțe constă în efectuarea de verificări adecvate în timpul procesului de control 

al importurilor. Aceasta necesită participarea autorităților vamale, precum și o 

cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței12. 

În ceea ce privește situația specifică a comerțului electronic, directiva privind 

comerțul electronic nu se referă la categorii de operatori economici, ci mai degrabă 

descrie diferitele categorii de activități. Cele mai relevante categorii de activități, 

din punctul de vedere al siguranței și conformității produselor comercializate, sunt 

activitățile de stocare-hosting13. Prin activitățile de stocare-hosting se înțeleg 

activități precum stocarea informațiilor furnizate de destinatarul serviciului, de 

exemplu magazinele online și piețele sau platformele online.  

Prestatorii de servicii intermediari care desfășoară activitățile descrise mai sus 

beneficiază de o exonerare de răspundere pentru daune sau sancțiuni penale legate 

de conținutul furnizat de părțile terțe care utilizează rețelele lor. Cu toate acestea, 

exonerarea de răspundere nu este absolută. În ceea ce privește activitățile de 

stocare-hosting, care sunt cele mai relevante pentru siguranța și conformitatea 

produselor, exonerarea se aplică numai dacă prestatorul de servicii intermediar: 

(1) nu are cunoștință de caracterul ilicit al informațiilor găzduite și dacă  

(2) odată cu conștientizarea conținutului ilicit (de exemplu, printr-o notificare 

„suficient de precisă și justificată în mod corespunzător”14), acționează prompt 

pentru a elimina sau a bloca accesul.  

                                                           
11 idem 
12 ibidem 
13 Alte activități descrise de directivă sunt: 1. „activitățile de simplă transmitere” (cum ar fi transmiterea informațiilor 
furnizate de destinatarul serviciului) sau furnizarea accesului la o rețea de comunicații (de exemplu, prestatori de servicii 
de internet); și 2. „activitățile de stocare-caching”, cum ar fi transmiterea mai eficientă de informații, de exemplu 
duplicarea unei baze de date care copiază conținutul serverului inițial pentru a asigura o acoperire globală. 
14 În cauza C-324/09, L'Oréal vs. eBay, Curtea Europeană de Justiție a clarificat faptul că întrebarea relevantă referitoare la 
condițiile necesare pentru a beneficia de o exonerare de răspundere a fost dacă eBay a avut cunoștință de fapte sau 
circumstanțe din care să fi rezultat că activitatea ilicită a fost evidentă (a se vedea punctele 120-123). 
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În cazul în care nu îndeplinesc aceste criterii, ei nu pot face obiectul exonerării și, 

prin urmare, pot fi considerați responsabili pentru conținutul pe care îl găzduiesc.  

În conformitate cu articolul 15 din Directiva privind comerțul electronic, statele 

membre nu pot impune acestor prestatori nicio obligație generală de a monitoriza 

conținutul și nicio obligație generală de a căuta activ fapte sau circumstanțe care 

să indice că activitățile sunt ilicite. Aceasta înseamnă că autoritățile naționale nu 

pot impune intermediarilor obligația generală de a monitoriza activ întregul lor 

trafic de internet și de a căuta elemente care să indice activități ilicite, precum 

produsele nesigure.  

Cu toate acestea, interdicția privind monitorizarea generală nu restricționează 

dreptul autorităților publice în ceea ce privește stabilirea cerințelor de monitorizare 

specifice, deși domeniul de aplicare al acestor dispoziții trebuie să fie definit. Ca 

exemplu de domeniu distinct, dar cu anumite similitudini, o instanță poate impune 

prestatorilor de servicii să se asigure că anumite site-uri web, care prezintă exclusiv 

un conținut care încalcă drepturile de autor sau care conțin produse contrafăcute, 

sunt blocate pentru utilizatorii dintr-un stat membru dat. În practică, acest lucru se 

traduce prin faptul că autoritățile naționale pot contacta prestatorii de servicii de 

stocare- hosting care, după ce sunt informați în legătură cu o activitate ilicită, 

trebuie, dacă doresc să beneficieze de exonerarea de răspundere, să elimine sau să 

blocheze conținutul respectiv, ceea ce înseamnă că produsele nesigure sau 

neconforme nu ar mai fi accesibile consumatorilor din UE prin intermediul serviciilor 

lor.  

Cu toate acestea, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să își întemeieze 

activitățile pe dispozițiile aplicabile din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și pe 

legislația de armonizare relevantă a Uniunii și, prin urmare, să vizeze, în primul 

rând, operatorul economic responsabil. Autoritățile de supraveghere a pieței ar 

trebui să evalueze măsurile cele mai potrivite care trebuie luate de la caz la caz și 

pe baza principiului proporționalității, ținând seama de nivelul de risc, dacă 

operatorul economic este identificabil, de gradul de urgență, dacă au fost luate 

măsuri împotriva unui produs dat etc.  

Termenul „conținut” se referă la o ofertă de produs online (de exemplu, poza, 

descrierea etc.). Termenul „activitate ilicită” se referă la activitățile reglementate 

atât de legislația penală, cât și de cea administrativă. Exonerarea de răspundere 

civilă se referă la răspunderea civilă, administrativă și penală pentru toate tipurile 

de activități ilicite inițiate online de terțe părți, cum ar fi piratarea drepturilor de 

autor și a mărcilor, practicile comerciale neloiale etc. Directiva urmărește să 

găsească un echilibru între toate interesele care sunt în joc. Temeiul juridic pentru 

notificarea și obligația prestatorilor de servicii de stocare-hosting de a elimina sau 
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de a bloca accesul la conținuturile ilicite este cuprins în transpunerea la nivel 

național a Directivei privind comerțul electronic15.  

6. Comerciantul 
Comerciantul (fie că este persoană fizică sau juridică) se poate afla în două ipostaze: 

▪ Producător 

Producătorul este orice persoană fizică sau juridică responsabilă cu proiectarea 

sau fabricarea unui produs și care introduce acest produs pe piață sub numele 

sau marca sa. Definiția producătorului cuprinde două condiții cumulative: 

persoana trebuie să fabrice un produs (sau să solicite fabricarea acestuia) și 

trebuie să comercializeze produsul sub numele sau marca sa. Prin urmare, dacă 

produsul este comercializat sub numele sau marca unei alte persoane, aceasta 

din urmă va fi considerată producător. 

În acest sens, operatorul economic care introduce produsul pe piață sub numele 

sau marca sa devine în mod automat producător. Prin urmare, acesta își asumă 

întreaga responsabilitate pentru evaluarea conformității (proiectare și 

producție) produsului, chiar dacă acest lucru a fost făcut efectiv de altcineva. În 

plus, el trebuie să se afle în posesia tuturor documentelor și certificatelor 

necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, dar acestea nu trebuie 

să fie sub numele său. 

Legislația europeană nu impune ca producătorul să fie stabilit în Uniunea 

Europeană. Prin urmare, în momentul introducerii unui produs pe piața Uniunii, 

responsabilitățile unui producător sunt aceleași, indiferent dacă acesta este 

stabilit în afara Uniunii Europene sau într-un stat membru. 

Producătorul trebuie să se asigure că produsul este însoțit de instrucțiuni și 

informații privind siguranța, astfel cum sunt prevăzute de legislația aplicabilă, 

furnizate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de către ceilalți 

utilizatori finali.  În plus, producătorul trebuie să îndeplinească o serie de alte 

obligații prevăzute de legislație, specifice fiecărui tip de produs în parte. Aceste 

condiții ce trebuie îndeplinite de producător nu diferă în funcție de canalul de 

vânzare (tradițional sau online).  

Este important de menționat că orice persoană care comercializează pe piața 

Uniunii produse care provin dintr-o țară terță sau orice produs care nu este nici 

proiectat, nici fabricat pentru piața Uniunii trebuie să își asume rolul de 

producător.Orice importator sau distribuitor care modifică un produs astfel încât 

conformitatea cu cerințele aplicabile este afectată sau care furnizează un produs 

                                                           
15 2016/C 272/01 Comunicare a Comisiei – „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind 
produsele 
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sub numele sau marca sa este considerat producător și, în această calitate, 

trebuie să își asume toate obligațiile care îi revin unui producător16. 

▪ Revânzător 

o Importatorul17 

Importatorul este operatorul economic stabilit în Uniune care introduce pe piața 

Uniunii un produs provenit dintr-o țară terță. Acestuia îi revin responsabilități 

importante și clar definite în cadrul legislației de armonizare a Uniunii. 

Responsabilitățile sale sunt, în mare măsură, definite pe baza celor care îi revin 

unui producător stabilit în UE. 

Importatorul care are ca și canal de vânzare mediul online are aceleași obligații 

ca și importatorul care vinde produsele în manieră tradițională. 

o Distribuitorul 

Distribuitorul este o persoană fizică sau juridică, alta decât producătorul sau 

importatorul, care face parte din lanțul de aprovizionare și care pune un produs 

la dispoziție pe piață. 

Un distribuitor achiziționează produse în vederea unei distribuții ulterioare de la 

un producător, de la un importator sau de la un alt distribuitor. Distribuitorul 

trebuie să acționeze cu grija cuvenită18 în legătură cu cerințele aplicabile 19..De 

exemplu, acesta trebuie să știe ce produse trebuie să poarte marcajul CE, ce 

informații trebuie să însoțească produsul (de exemplu, declarația de 

conformitate UE), care sunt cerințele lingvistice în ceea ce privește etichetarea, 

instrucțiunile pentru utilizatori sau alte documente care însoțesc produsul și ce 

indicații incontestabile demonstrează neconformitatea unui produs. Distribuitorii 

sunt obligați să dovedească autorității naționale de supraveghere că au acționat 

cu grija cuvenită și că s-au asigurat că producătorul sau reprezentantul autorizat 

al acestuia ori persoana care i-a furnizat produsul a luat măsurile necesare 

impuse de legislația aplicabilă. 

Nu intră în sfera obligațiilor distribuitorului să verifice dacă un produs deja 

introdus pe piață este conform în continuare cu obligațiile legale aplicabile, în 

cazul în care acestea s-au modificat. Obligațiile distribuitorului se referă la 

legislația în vigoare la momentul introducerii pe piață a produsului de către 

producător sau importator, cu excepția cazului în care un act legislativ specific 

conține dispoziții contrare. Distribuitorul trebuie să fie în măsură să identifice 

                                                           
16Articolul R6 din Anexa I la Decizia 768/2008/CE 

17 În sensul prezentului material, prin „importuri” se înțelege produsele fabricate în țări terțe și introduse pe piața Uniunii. 

Produsele fabricate într-un stat membru și introduse pe piață în alt stat membru nu constituie „importuri”, deoarece 

operațiunea este realizată în cadrul pieței interne a Uniunii. Importatorul nu este neapărat persoana care transportă 

produsul, dar poate fi persoana în numele căreia este efectuată această activitate logistică. 

18 Prin „grija cuvenită” se înțelege efortul depus de o parte, în mod normal prudentă sau rezonabilă, pentru a evita orice 

prejudiciu adus altei părți, ținând cont de circumstanțe. Aceasta se referă la nivelul de judecată, de grijă, de prudență, de 

hotărâre și de activitate așteptat în mod rezonabil de la o persoană în împrejurări deosebite. 

19 Articolul R5 alineatul (1) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE. 
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producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau persoana 

care i-a furnizat produsul în scopul de a sprijini autoritatea de supraveghere a 

pieței în eforturile sale de a obține declarația de conformitate UE și părțile 

necesare din documentația tehnică. 

Dacă importatorul, distribuitorul sau un alt operator introduce produse pe piață sub 

numele sau marca sa ori le modifică, atunci acesta preia responsabilitățile 

producătorului. Printre acestea se numără responsabilitatea pentru conformitatea 

produsului și pentru aplicarea marcajului CE.  

Oricare ar fi forma de organizare a comerciantului, când acesta se decide să 

comercializeze pe canale electronice, se poate orienta fie către crearea paginii web 

proprii, fie către un marketplace, fie către ambele.  

Un comerciant care actionează în spiritul legii trebuie să parcurgă umătorii pași 

înainte de demararea activității comerciale:  

1. Înființarea companiei și autorizarea activității 

2. Înregistrarea unui domeniu,  

3. Găzduirea paginii web 

4. Selecția prestatorilor serviciilor necesare operării magazinului online (de ex. 

servicii de livrare, servicii de plată, servicii contabile etc.) 

5. Selecția / angajarea personalului, dacă este cazul 

6. Achiziția altor servicii necesare, dacă este cazul 

7. Selectarea modelului de afacere (web-site propriu, marketplace, platformă de 

dropshipping etc. – vezi Anexa 2)  

8. Realizarea propriu zisă a magazinului on-line - configurarea / popularea 

magazinului online cu informațiile solicitate de cadrul legal  

6.1 Înregistrarea unei firme care derulează comerț 

electronic și autorizarea ei 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale  şi 

persoanele juridice (societăţile, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile 

autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile 

cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile 

europene de interes economic cu sediul principal în România), precum şi alte 

persoane fizice şi juridice prevăzute de lege, au obligaţia să ceară înmatricularea 

sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului20. 

Conform art. 8, alin. 1 din Legea nr. 359/2004, la înmatricularea unei firme se 

eliberează certificatul de înregistrare în care sunt menţionate numărul de ordine din 

registrul comerţului şi codul unic de înregistrare fiscală (CUI) atribuit de Ministerul 

Finanţelor Publice. Certificatul de înregistrare este eliberat în 3 zile lucrătoare de 

la data înregistrării cererii, exceptând situaţia în care persoana competentă să 

                                                           
20 https://www.onrc.ro/index.php/ro/ce-reprezinta-si-cum-se-obtin-numarul-de-ordine-in-registrul-comertului-cui-ul-si-cif-
ul, accesat la 20.10.2018 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/ce-reprezinta-si-cum-se-obtin-numarul-de-ordine-in-registrul-comertului-cui-ul-si-cif-ul
https://www.onrc.ro/index.php/ro/ce-reprezinta-si-cum-se-obtin-numarul-de-ordine-in-registrul-comertului-cui-ul-si-cif-ul
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soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea 

documentaţiei. 

Pentru desfasurarea activitatii in conditii legale a activității de comerț electronic, 

actul constitutiv trebuie sa conțină ca obiect de activitate codul CAEN 4791 

„Comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet” care 

va fi autorizat de ONRC. 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (art. 81) defineşte înregistrarea 

fiscală ca fiind activitatea de atribuire a codului de identificare fiscală(care se 

realizează exclusiv de către organul fiscal central, pe baza declaraţiei de 

înregistrare fiscală, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel), de 

organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor şi de eliberare a certificatului 

de înregistrare fiscală. Articolul 82, alin.1 din actul normativ anterior menţionat 

stipulează că “orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic 

fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală - CIF. 

Data înregistrării fiscale este considerată data depunerii declaraţiei fiscale, în cazul 

persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe 

venit, respectiv data atribuirii codului de identificare fiscală, în celelalte cazuri. 

Totodată, Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală menţionează că “în 

scopul administrării creanţelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, 

din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un 

subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, 

potrivit legii. Procedura de înregistrare din oficiu sau la cererea altei autorităţi care 

administrează creanţe fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.” 

Pentru a facilita înmatricularea cât mai rapidă a firmelor, Ministerul Justiţiei a 

încheiat un “Protocol privind procedura de înregistrare fiscală, atribuirea codului 

unic de înregistrare şi schimbul de informaţii” cu Ministerul Finanţelor Publice – 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, astfel că, atât pentru obţinerea 

numărului de înregistrare în registrul comerţului, cât şi a codului unic de înregistrare 

este necesară completarea unei singure cereri: “Solicitarea înregistrării fiscale se 

face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului 

registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare 

de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de 

înregistrare în registrul comerţului” de către persoana competentă să soluţioneze 

cererile de înregistrare (art.10 din Legea 359/2004). Astfel, numărul şi data 

înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului reprezintă totodată numărul şi 

data cererii de înregistrare fiscală. 

Conform prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice atribuie codul 

unic de înregistrare în termen de maximum 8 ore, pe baza datelor transmise de 

ONRC pe cale electronică. 

Codul unic de înregistrare este utilizat de toate sistemele informatice care 

prelucrează date privind persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
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întreprinderile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2 din Legea 

359/2004, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi 

instituţiile publice, pe toată durata funcţionării lor, fiind unicul atribut de 

identificare care nu se modifică pe toată durata existenţei profesionistului. 

Certificatul de înregistrare fiscală este eliberat de organul central fiscal în termen 

de 10 zile de la data depunerii declaraţiei sau a cererii de înregistrare fiscală (după 

caz) şi cuprinde obligatoriu codul de identificare fiscală. 

Este important de notat că pe lângă posibilitatea depunerii cererii și documentelor 

aferente la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază 

teritorială firma are stabilit sediul social, direct la ghișeu, prin poștă, cu scrisoare 

cu valoare declarată și confirmare de primire, există şi opţiunea completării şi 

transmiterii acestora online, cu semnătură electronică extinsă, prin intermediul 

portalului de servicii, https://portal.onrc.ro.  

În funcție de produsele / serviciile comercializate online profesionistul poate avea 

nevoie de o serie de autorizații specifice sau va fi nevoit să parcurgă o serie de pași 

în vederea funcționării cu respectarea cerințelor legale. Dintre acestea, menționăm 

cu titlu de exemplu: 

▪ Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, se pot efectua de către 

persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu 

prevederile cuprinse în O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase 

şi pietrelor preţioase în România   

▪ Licență de turism și/sau certificate de clasificare, pentru agențiile de turism și 

unitățile de primire turistice, în conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. 

nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi 

brevetelor de turism. 

▪ Certificat de înregistrare pentru comercializare produse de uz fitosanitar, emis 

în baza O.G. nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a 

plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din 

domeniul fitosanitar, de Direcţia pentru  Agricultură organizată la nivelul fiecărui 

județ. 

▪ Conform prevederilor OG 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a 

Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, persoanele fizice autorizate si 

persoanele juridice care desfăşoară pe teritoriul României, producere de 

fonograme, import de fonograme, distribuire de fonograme, au obligația 

înregistrării / înscrierii în Registrul naţional al fonogramelor. Înregistrarea în 

Registrul naţional al fonogramelor se probează cu certificatul de înregistrare 

eliberat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Similar, înregistrarea sau 

înscrierea în Registrul naţional al programelor pentru calculator este obligatorie 

pentru persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care desfăşoară pe 

teritoriul României oricare dintre următoarele activităţi: producere de programe 

pentru calculator destinate comercializării prin magazine, import de programe 

https://portal.onrc.ro/
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pentru calculator, distribuire de programe pentru calculator, închiriere de 

programe pentru calculator, comercializare de programe pentru calculator prin 

magazine specializate în vânzarea de programe pentru calculator şi echipamente 

IT. Este obligatorie  înscrierea programelor pentru calculator în Registrul naţional 

al programelor pentru calculator, înainte de introducerea acestora în circuitul 

comercial.  

6.2 Înregistrarea unui domeniu 

Pentru a demara activitatea de comerț online în cadrul site-ului propriu, un pas 

important pe care trebuie să îl parcurgă comerciantul este înregistrarea unui 

domeniu web. Acest pas este unul esențial pentru toate tipurile de comercianți, 

inclusiv pentru market-place-uri.  

Un nume de domeniu reprezintă o înșiruire unică de caractere, atribuită unei adrese 

IP21 a unui server permanent conectat la Internet. Unei adrese IP pot fi atribuite mai 

multe nume de domenii. Numele de domeniu este unic. Nu pot exista mai multe 

nume de domenii identice. Numele domeniului rămâne același chiar dacă adresa IP 

sau serverul conectat la internet se schimbă  

Numele de domenii sunt formate din două părți – caracterele care urmează ultimului 

punct din denumirea domeniului ( extensia sau ”top level domain - TLD”) și 

caracterele din stânga ultimului punct din denumire (nume sau ”second level 

domain”). Orice nume de domeniu are în mod obligatoriu cele două părți. Extensia 

este dată in general de specificul site-ului care rulează pe server in spatele numelui 

de domeniu22. Toate extensiile existente sunt administrate de un TLD (Top Level 

Domain).  

Extensia ”.ro” este gestionată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în 

Informatică23 (ICI-București), delegat de IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS 

AUTORITY 24) ca registru de administrare. Pentru a dezvolta un mediu de 

competitivitate, Registrul RoTLD încheie contracte de parteneriat pentru serviciul 

de înregistrare și mentenanță anuală a domeniilor „.ro” cu persoane juridice care 

desfășoară activități din domeniul telecomunicațiilor sau tehnologiei informației25. 

Pentru înregistrarea unui domeniu, este necesară parcurgerea următorilor pași: 

▪ Selectarea  numelui și a extensiei 

▪ Selectarea unui registrar sau a unui revânzător de domenii 

                                                           
21 Orice conexiune la internet se bazează pe o adresă numerică unică denumită IP (Internet Protocol). Traducerea acestor IP 
– uri in adrese alfanumerice unice se realizează prin DNS (Domain Name System). 
22 Lista tuturor extensiilor existente în prezent se regăsește la http://www.iana.org/domains/root/db  
23 În conformitate cu prevederile HG 1621 din 23.12.2003, privind organizarea și funcționarea Institutului Național de 
Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI-București, , art. 2 litera A alin (1) lit. (o) prevede că obiectul de activitate al 
institutului cuprinde ”o) organizarea, administrarea și gestionarea TLD (top level domain) ”.ro”, îndeplinind funcția de 
registru pentru numele de domenii ”.ro”;”. 
24 IANA este singura autoritate internațională abilitată pentru delegarea domeniilor de nivel superior în Internet. În prezent 
IANA face parte din structura organizației internaționale non-profit ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES 
AND NUMBERS) https://www.icann.org/ .  
25 https://www.rotld.ro/registrar-list/  

 

http://www.iana.org/domains/root/db
https://www.icann.org/
https://www.rotld.ro/registrar-list/
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▪ Verificarea disponibilității numelui ales 

▪ Parcurgerea procedurilor de înregistrare 

Pentru alegerea extensiei, cei ce înregistrează un domeniu au la îndemână 

numeroase opțiuni distincte de cele care indică țara în care se află26. Extensiile 

generale în care se poate înregistra orice persoană includ ”.com”, ”.info”, ”net” și 

”.org”. Există extensii suplimentare în care înregistrările sunt restricționate la 

persoanele sau entitățile care aparțin unei comunități definite. Aceste extensii  

includ ”.aero”, ”.asia”, ”.cat”, ”.coop”, .edu”, ”.jobs”, ”.museum”, ”.mobi”, 

”.tel”. Unele dintre aceste TLD-uri indică utilizatorilor de internet calificările 

solicitanților săi de înregistrare (de exemplu, pentru a se înregistra în ”.coop”, o 

entitate trebuie să fie o cooperativă verificată). Alte TLD-uri le spun utilizatorilor 

despre tipul de conținut pe care îl vor găsi sub extensie (adică, solicitanții 

înregistrării ”.mobi” furnizează conținut într-o formă adecvată pentru dispozitivele 

mobile).  

În vederea alegerii numelui domeniului, solicitantul trebuie să aibă în vedere că 

pentru numele de domenii, caracterele acceptate sunt cele alfa-numerice (a-z, A-

Z, 0-9) și semnul minus    (-). Un nume de domeniu nu poate începe sau nu se poate 

termina cu semnul minus (-).Un nume de domeniu poate avea cel mult 63 de 

caractere, excluzând extensia. 

Majoritatea numelor de domenii sunt disponibile în baza principiului ”primul venit, 

primul servit”. Disponibilitatea lor se poate verifica pe paginile web ale registrarilor.  

Un registrar27 al extensiilor este o entitate acreditată de ICANN care procesează 

cererea de înregistrare a respectivului domeniu. Aceștia pot încheia acorduri cu 

revânzători de domenii care concurează între ei pe criterii de preț, servicii cu 

valoare adăugată, servicii suport oferite etc.  

În cazul ROTLD28, cererile pentru înregistrare de noi nume de domenii sunt procesate 

automat, în ordine cronologică (primul venit, primul servit). Cel ce înregistrează 

domeniul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele completate în formular 

și de aceea cel ce a înregistrat domeniul are obligația de a verifica dacă datele 

furnizate sunt corecte și corespund realității.  

Conform regulilor de înregistrare ale ROTLD, cel care înregistrează domeniul își 

asumă întreaga responsabilitate privind datele completate în formularul online prin 

care solicită înregistrarea. Trimiterea formularului online constituie o garanție 

pentru RoTLD că solicitantul are dreptul să folosească numele de domeniu trimis. 

RoTLD nu își asumă responsabilitatea verificării corectitudinii datelor din formularul 

online. Acceptarea unei aplicații și înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă 

că RoTLD recunoaște că cel ce a înregistrat numele de domeniu respectiv are dreptul 

                                                           
26 Extensii de 2 caractere care corespund unor țări sau teritorii. Unele dintre aceste extensii presupun o serie de restricții. 

Lista lor completă se regăsește la www.iana.org/domains/root/db/index.html  
27 Lista registrarilor acreditați se regăsește la https://www.internic.net/regist.html  
28 https://www.rotld.ro/reguli-de-inregistrare/  

http://www.iana.org/domains/root/db/index.html
https://www.internic.net/regist.html
https://www.rotld.ro/reguli-de-inregistrare/
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legal de a folosi acel domeniu, de exemplu - cazul numelor de domenii ce se referă 

la mărci înregistrate, nume de firmă sau de personalități bine cunoscute. 

Aceleași reguli stipulează că înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă decât 

dreptul de folosință asupra sa și orice dispute (litigii) între persoane fizice sau 

juridice privind dreptul de a folosi un anumit nume vor fi rezolvate de preferință 

mai întâi prin mediere, arbitraj și apoi prin alte metode legale, inclusiv acțiune 

judecătorească.  

Deținătorul dreptului de folosință a domeniului răspunde de utilizarea legală a 

domeniului și în consecință este singurul autorizat pentru menținerea la zi a datelor 

de contact și a name-server-elor.  

Când un nume de domeniu a fost înregistrat sau este în curs de înregistrare de către 

o altă persoană juridică sau fizică, este responsabilitatea celui care ar dori să 

înregistreze acest nume de domeniu (altul decât deținătorul momentan al acestuia) 

să cerceteze datele existente și să inițieze procedura legală împotriva deținătorului 

existent, dacă crede că acesta nu este în drept să folosească numele de domeniu 

respectiv.  

RoTLD nu poate arbitra disputele referitoare la înregistrarea și utilizarea numelor 

de domenii. Înregistrarea unei cereri în așteptare pentru un nume de domeniu va fi 

suspendată de către RoTLD, în cazul unui conflict cu altă cerere în așteptare sau cu 

un nume de domeniu deja înregistrat (activ sau inactiv), până când părțile prezintă 

un document (hotărâre judecătorească sau alt document al unui organism autorizat) 

ce rezolvă disputa în favoarea unei părți sau a alteia. 

Motive de respingere de către RoTLD și partenerii acestuia a unei aplicații pentru un 

nume de domeniu sunt29: 

▪ date incomplete în formularul de înregistrare nume de domeniu;  

▪ datele din formular sunt false, nu sunt exacte sau induc în eroare utilizatorii 

Internet; 

▪ numele de domeniu conține mai mult de 63 de caractere; 

▪ numele de domeniu conține alte caractere decât cele permise; 

▪ numele de domeniu conține semnul minus (-) la începutul sau sfârșitul său; 

▪ numele de domeniu este identic cu altul deja înregistrat; 

▪ numele de domeniu este identic cu cel dintr-o cerere anterioară, validă; 

▪ nume de domeniu de prost gust; 

▪ nume de domeniu necuviincioase; 

▪ nume de domeniu care ar putea contravine cu respectarea ordinii publice; 

▪ nume de domeniu care crează confuzie; 

▪ nume de domeniu care ar putea aduce ofensă cuiva; 

▪ nume de domeniu obscene sau pornografice; 

▪ nume ale unor personalități bine cunoscute; 

                                                           
29 https://www.rotld.ro/reguli-de-inregistrare/  

https://www.rotld.ro/reguli-de-inregistrare/
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▪ în caz de neplată sau plată parțială. 

Registrul RoTLD poate anula sau suspenda un nume de domeniu în următoarele 

situații: 

▪ dacă numele este administrat într-un mod ce dăunează funcționării DNS-ului; 

▪ dacă datele pe baza cărora s-a înregistrat domeniul s-au schimbat - de exemplu, 

organizația ce a înregistrat domeniul nu mai există sau datele de contact au fost 

modificate în date false; 

▪ dacă RoTLD este sesizat că numele de domeniu este folosit într-un mod ce 

produce confuzie printre utilizatorii de Internet; 

▪ dacă RoTLD este informat despre o acțiune ilegală, referitoare la acel nume de 

domeniu; 

▪ dacă există o încercare de a revinde numele de domeniu respectiv; 

▪ în cazul unui conflict între părți, până la rezolvarea disputei; 

▪ dacă utilizarea acelui nume de domeniu creează confuzie pentru alți utilizatori 

de Internet; 

▪ dacă RoTLD consideră că ar putea avea loc unul din cazurile expuse mai sus. 

6.3 Găzduirea paginii web 

Găzduirea paginii web presupune faptul că fișierele, documentele din cadrul paginii 

web respective sunt stocate într-un server conectat la internet, ceea ce permite 

utilizatorilor să acceseze, descarce, convertească sau să citească respectivele 

fișiere prin intermediul browser-ului lor. Un server este un computer puternic, ce 

are posibilitatea de a stoca website-urile mai multor clienți și dispune de o 

conexiune la Internet foarte puternica, capabilă să servească cererile venite din 

partea altor sisteme. Pe lângă spațiul de stocare pe server, prestatorul de astfel de 

servicii poate pune la dispoziția clienților și alte facilități, cum ar fi: adrese de 

email, rapoarte despre vizitatori, diverse script-uri.30   

Așadar, serviciile de găzduire a paginilor web (hosting) oferă acces la server-e pe 

care deținătorii de domenii își pot stoca fișierele paginii web aferente domeniului. 

Serviciile de găzduire a paginilor web (hosting) permit comercianților să dețină un 

site web accesibil în mediul online. Companiile specializate care oferă acest tip de 

servicii pun la dispoziție clienților resursele tehnice partajate sau dedicate ale unui 

server cu acces la Internet pentru ca site-ul clientului să fie vizibil în rețeaua globală 

de internet.  

Tipurile de servicii de găzduire în funcție de serverele utilizate și nivelul de acces 

la acele servere sunt: 

▪ Free web hosting – presupune crearea unor pagini web în interiorul unui site web 

deja existent sau a unor subdomenii în interiorul unor domenii existente (de ex. 

wordpress.com) 

                                                           
30 https://www.xservers.ro/intrebari-frecvente.php 

https://www.xservers.ro/intrebari-frecvente.php
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▪ Shared hosting – presupune ca mai multe pagini web sunt găzduite pe același 

server și împart resursele server-ului în funcție de numărul de accesări.  

▪ Virtual Private Server (VPS) Hosting - presupune ca mai multe pagini web sunt 

găzduite pe același server, însă fiecare pagină web are spațiul său dedicat pe 

server și nu consumă din resursele alocate celorlalte pagini web găzduite pe 

același server.  

▪ Dedicated hosting – presupune că server-ul deservește un singur client / site web 

▪ Cloud hosting – presupune că găzduirea se realizează în mediul virtual, cu resurse 

nelimitate și nu pe un server cu resurse limitate 

▪ Colocation hosting – este similar cu ”dedicated hosting”, cu excepția faptului că 

parțile hardware sunt deținute de client 

▪ Self-service hosting – presupune că utilizatorul serviciilor de hosting este și 

furnizorul lor, având în grijă întreaga infrastructură 

Pentru a avea tot timpul condiții optime de funcționare, serverele de hosting sunt 

instalate și funcționează în locații special amenajate numite data centere sau centre 

de date. 

Alte elemente importante în procesul de creare a paginii web sunt31: 

▪ Server-ul FTP (File Transfer Protocol sau protocol de transmitere a fișierelor) ce 

permite transferul fișierelor dintr-o locație în alta. Transferul se face securizat, 

pe baza unui nume de utilizator și a unei parole care corespund contului de 

găzduire. Această funcție se utilizează în momentul în care se creează un nou 

site sau se adaugă conținut actualizat pe unul deja existent pe server. 

▪ Server baze de date - Permite stocarea și accesarea informațiilor din bazele de 

date ce pot conține diferite informații pe care le folosește un site (ex. date ale 

utilizatorilor ce se înregistrează pe site sau comenzi, în cazul unui magazin 

virtual). 

▪ Server de mail - Este serviciul prin care se asigură utilizatorilor de pe serverul de 

hosting comunicarea prin email. 

▪ Server DNS - are rolul de a translata un nume de domeniu internet la o adresă IP. 

▪ Certificatele SSL32 sau certificatele de securitate sunt protocoale criptografice 

ce au rolul de a securiza schimbul de informații pe internet. Informațiile criptate 

nu pot fi decriptate decât de serverul căruia ii sunt adresate. Acest lucru 

garantează ca informațiile trimise către un website nu vor fi furate sau 

modificate (ex: informații despre carduri bancare, parole). 

Stocarea permanentă a informației (stocarea - hosting) este reglementată de Legea 

365/2002 privind comerțul electronic, act normativ care transpune prevederile 

Directivei 200/31/EC. Astfel, conform Legii, se identifică furnizorii de servicii de 

                                                           
31 https://hosterion.ro/blog/ghid-web-hostingul-pe-intelesul-tuturor 
32 SSL este prescurtarea de la Secure Sockets Layer. Reprezintă un standard/protocol in materie de securitate și a fost 
dezvoltat de Netscape in 1994. Utilizarea lui este ușor identificabilă datorită unui mic lacăt (sub formă grafică) care apare in 
browser. Certificatele digitale SSL sunt emise de către organizații cunoscute sub numele autorități de certificare. O 
autoritate de certificare este o organizație care are rolul de a certifica faptul că titularul uni certificat SSL este chiar cel 
care pretinde că ar fi. 
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găzduire - hosting ca fiind furnizori de servicii care facilitează accesul la informație, 

prin prisma activității acestora de stocare permanentă (stocare - hosting). 

Articolului 14 din cuprinsul actului normativ menționat prevede că, daca un serviciu 

al societății informaționale constă în stocarea informației furnizate de un destinatar 

al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informația 

stocată la cererea unui destinatar.  

Conform Directivei 200/31/EC, statele membre nu trebuie să impună furnizorilor 

obligația generală de supraveghere a informațiilor pe care le transmit sau le 

stochează atunci când furnizează serviciile stocare a informației (hosting) și nici 

obligația generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte 

că activitățile sunt ilicite. 

Statele membre pot institui însă obligația furnizorilor de servicii ale societății 

informaționale de a informa prompt autoritățile publice competente despre 

presupuse activități ilicite pe care le-ar desfășura destinatarii serviciilor lor ori 

despre presupuse informații ilicite pe care aceștia le-ar furniza sau obligația de a 

comunica autorităților competente, la cererea acestora, informații care să permită 

identificarea destinatarilor serviciilor cu care au încheiat un acord de stocare – 

hosting. 

În România, conform art. 16 din cuprinsul Legii nr. 365/2002 privind comerţul 

electronic, furnizorii de servicii sunt obligaţi să informeze de îndată autorităţile 

publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de 

destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de 

aceştia. Obligația astfel instituită prevede de asemenea faptul că furnizorii de 

servicii sunt obligaţi să comunice de îndată autorităţilor autorităţile publice 

competente, la cererea acestora, informaţii care să permită identificarea 

destinatarilor serviciilor lor, cu care aceşti furnizori au încheiat contracte privind 

stocarea permanentă a informaţiei. 

Principiul, consacrat în Directiva privind comerțul electronic, potrivit căruia 

furnizorii intermediari de servicii de internet nu ar trebui să fie răspunzători de 

conținutul pe care îl transmit, stochează sau găzduiesc, în măsura în care acționează 

într-un mod strict pasiv a sprijinit dezvoltarea internetului în Europa. În același 

timp, atunci când se identifică un conținut ilegal, indiferent dacă este vorba de 

informații referitoare la activități ilegale precum terorismul/pornografia infantilă 

sau de informații care încalcă drepturile de proprietate ale altora (de exemplu, 

drepturile de autor), intermediarii ar trebui să ia măsuri eficiente pentru a-l elimina. 

În prezent, blocarea accesului la conținutul ilegal sau eliminarea acestuia de către 

furnizorii de servicii de găzduire poate fi lentă și complicată, în timp ce conținutul 

de fapt legal riscă să fie eliminat în mod eronat33.  

Conform Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa, 52,7 % din părțile 

interesate afirmă că măsurile împotriva conținutului ilegal sunt deseori ineficiente 

                                                           
33 Strategia privind piața unică digitală pentru Europa 
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și lipsite de transparență. Diferențele dintre practicile naționale pot să împiedice 

asigurarea respectării normelor (cu un efect negativ asupra luptei împotriva 

criminalității online) și subminează încrederea în mediul online. Cu cât crește 

cantitatea de conținut digital disponibil pe internet, cu atât dispozițiile actuale sunt 

susceptibile de a fi din ce în ce mai puse la încercare. Nu este întotdeauna ușor să 

se definească limitele privind acțiunile pe care le pot întreprinde intermediarii în 

legătură cu conținutul pe care îl transmit, stochează sau găzduiesc, fără a se pierde 

posibilitatea de a beneficia de derogările în materie de răspundere stabilite în 

Directiva privind comerțul electronic. 

6.4 Realizarea propriu-zisă a magazinului online 

6.4.1 Afișarea unor informații în cadrul paginii web  

Înainte de a începe derularea activității comerciale, în acord cu Directiva 

2000/31/CE privind comerțul electronic, în plus față de alte cerințe stabilite de 

dreptul comunitar privind furnizarea informațiilor, magazinul online trebuie să facă 

posibil un acces ușor, direct și permanent al destinatarilor serviciului și al 

autorităților competente cel puțin la următoarele informații34: 

(a) numele furnizorului de servicii; 

(b) adresa geografică la care este stabilit furnizorul de servicii; 

(c) coordonatele furnizorului de servicii, inclusiv adresa de poștă electronică la care 

poate fi contactat rapid și să se comunice cu el în mod direct și eficient; 

(d) în cazul în care furnizorul de servicii este înregistrat într-un registru de comerț 

sau un registru public similar, registrul de comerț în care furnizorul de servicii 

este înregistrat și numărul de înregistrare sau mijlocul echivalent de identificare 

din acel registru; 

(e) în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare, coordonatele 

autorității de supraveghere pertinente;  

(f) în ceea ce privește profesiile reglementate: 

o orice organism profesional sau instituție similară la care furnizorul este 

înregistrat; 

o titlul profesional și statul membru în care este acordat; 

o o referire la normele profesionale aplicabile în statul membru de stabilire și 

la mijloacele de a le accesa; 

(g) în cazul în care furnizorul desfășoară o activitate supusă la TVA, numărul de 

identificare menționat la articolul 22, alineatul (1) din a șasea Directivă 

77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor 

statelor membre în materie de impozite pe cifra de afaceri – Sistemul comun de 

taxe pe valoarea adăugată. 

                                                           
34 Art. 5, Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic 
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Statele membre veghează, în cazul în care serviciile societății informaționale 

menționează prețuri, ca acestea să fie indicate în mod clar și neechivoc și, în 

special, să precizeze dacă taxele și costurile de livrare sunt incluse. 

Exceptând cazul în care părțile care nu sunt consumatori convin altfel, comerciantul 

trebuie să furnizeze cel puțin informațiile de mai jos, formulate clar, 

comprehensibil, neechivoc și înainte ca destinatarul serviciilor să lanseze 

comanda35: 

(a) diferitele etape tehnice de urmat pentru încheierea contractului; 

(b) dacă este sau nu arhivat contractul încheiat de către furnizorul de servicii și dacă 

este accesibil sau nu; 

(c) mijloacele tehnice de identificare și corectare a erorilor comise la introducerea 

datelor, înainte de lansarea comenzii; 

(d) limbile propuse pentru încheierea contractului. 

Exceptând cazul în care părțile care sunt consumatori convin altfel, comerciantul 

trebuie să indice eventualele coduri de conduită pertinente cărora i se supune, 

precum și informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate electronic. 

Clauzele contractuale și condițiile generale furnizate destinatarului trebuie puse la 

dispoziție într-un mod care să îi permită acestuia să le păstreze și să le reproducă. 

În general, o mare parte din informațiile pe care comercianții sunt obligați să le 

prezinte se regăsesc în secțiunea de  ”Termene și condiții” – aceasta secțiune fiind 

una de foarte mare importanta deoarece reprezintă, în fapt, contractul general între 

societate(profesionist) și client. Întrucât prin comerțul online se dorește 

eficientizarea procesului de cumpărare, este necesar ca termenii și condițiile să fie 

agreate de către client în momentul în care plasează comanda (spre exemplu, prin 

bifa unei căsuțe ce pune la dispoziție spre consultare termenii contractuali generali, 

înainte de a plasa comanda online).  

Începând cu data de 25 mai 2018, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 

general privind protecția datelor36, tuturor companiilor care desfășoară activități în 

UE li se aplică același set de norme privind protecția datelor, oriunde și-ar avea 

sediul. În acest context, comercianții online sunt obligați să informeze in prealabil 

clienții despre prelucrarea datelor cu caracter personal. La cererea persoanei în 

cauză, comerciantul este obligat să informeze dacă există date personale folosite și 

prelucrate, legate de acesta, daca da care este scopul acestora, care sunt 

categoriile datelor prelucrate, cine sunt destinatarii datelor. Daca persoana în cauza 

solicită aplicarea dreptului de ștergere sau a dretpului de a fi uitat, atunci magazinul 

online are obligația de a face acest lucru. În cazul în care a avut loc un incident de 

confidențialitate, magazinul online are obligația de a raporta autorității de 

supraveghere în termen de 72 de ore de la primirea acestor informații, precum și de 

a menține o evidență a incidentelor de confidențialitate. Daca incidentul reprezintă 

                                                           
35 Art. 10, Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic 
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679
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un risc ridicat asupra drepturilor și libertății persoanei fizice afectate, operatorul 

de date are obligația sa informeze fără întârziere pe aceasta.  

În plus, conform art.2  din Ordinul nr. 72/2010 privind unele măsurile de informare 

a consumatorilor "toți operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, 

preluare comenzi online si/sau publicitate la produse si/sau servicii, la serviciile 

turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, 

inclusiv comerț electronic, sunt obligați să prezinte pe prima pagina a site-ului un 

link vizibil către adresa oficială de web a Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor (www.anpc.gov.ro)". 

De asemenea, este necesar a se insera calea de acces (Link) către platforma SOL – 

Soluționarea Online a Litigiilor, pe prima pagina a site-ului. Această obligație este 

incidentă începând cu 15 februarie 2016 pentru toate site-urile de comerț online, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 524/2013 din 21 mai 2013 

privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum. 

6.4.2 Îndeplinirea unor condiții de către magazinul online 

Suplimentar, comercianții trebuie să asigure îndeplinirea a cel puțin următoarelor 

condiții37: 

(a) comunicarea comercială trebuie să poată fi identificată în mod clar ca atare; 

(b) persoana fizică sau juridică pe seama căreia se face comunicarea comercială să 

poată fi identificată în mod clar; 

(c) ofertele promoționale, cum ar fi reducerile de preț, primele și cadourile, în cazul 

în care sunt permise în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii, 

să poată fi identificate în mod clar ca atare, iar condițiile pentru a beneficia de 

acestea să fie ușor accesibile și prezentate clar și neechivoc; 

(d) concursurile și jocurile promoționale, în cazul în care sunt permise în statul 

membru în care este stabilit furnizorul de servicii, să poată fi identificate în mod 

clar ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și prezentate clar 

și neechivoc. 

Atunci când destinatarul serviciilor lansează comanda prin mijloace electronice, 

comerciantul trebuie să aplice următoarele principii38: 

▪ comerciantul trebuie să confirme primirea comenzii fără amânări nejustificate și 

prin mijloace electronice; 

▪ comanda și confirmarea de primire se consideră primite atunci când părțile 

cărora le sunt adresate pot avea acces la ele. 

Suplimentar, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1128 privind portabilitatea 

serviciilor de conținut online în întreaga UE39, un furnizor de serviciu de conținut 

online trebuie să le permită abonaților săi aflați în vizită într-o altă țară din UE să 

                                                           
37 Art. 6, Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic 
38 Art. 11, Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic 
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=legissum:4304081 

http://www.anpc.gov.ro)/
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acceseze serviciul său disponibil contra cost în același mod ca și în țara lor de 

reședință. Acesta poate fi video la cerere (precum Netflix, HBO Go, Amazon Prime, 

Mubi sau Chili TV), televiziune online (precum Viaplay de la Viasat, Now TV de la Sky 

sau Voyo), streaming de muzică (precum Spotify, Deezer sau Google Music) sau piețe 

de jocuri online (precum Steam sau Origin).  

Prin achiziționarea online, cumpărătorul poate găsi recenzii de la alți cumpărători 

(satisfacția față de produs, viteza de livrare etc.) în timp ce alege un produs de pe 

site-ul comerciantului. În cazul în care recenziile sunt pozitive, acestea pot încuraja 

decizia de achiziționare. 

Comerțul electronic oferă un mare avantaj cumpărătorilor, prin faptul că aceștia 

pot comunica personal cu furnizorul, prin e-mail și alte forme similare de 

comunicare online. Pe parcursul comunicării cu furnizorul, clienții își pot urmări 

produsul până la livrare, ceea ce diminuează temerea că livrarea nu va avea loc la 

ora convenită. Spre deosebire de magazinele tradiționale, în care clientul intră fizic 

și alege produsul dorit, ceea ce afectează intimitatea alegerii și procesul de alegerea 

a unui produs, în tranzacția online, această confidențialitate este asigurată. În ceea 

ce privește costurile de livrare, prin comanda produsului online, există posibilitatea 

de a comanda produse fără costuri de livrare. Costurile gratuite de livrare au un 

efect pozitiv asupra deciziei de cumpărare, deoarece economiile legate de trecerea 

la magazinul clasic sunt realizate (costurile pentru carburant ori pentru transportul 

public etc.).  

 

7. Sisteme de plată în comerțul online 
O componentă a procesului de comerț electronic este plata produselor comandate 

de către consumator. 

UE a stabilit reguli comune pentru plăți prin adoptarea legislației privind serviciile 

de plată. Prin aceasta, se stabilește același set de norme privind plățile în întregul 

Spațiu Economic European, care acoperă toate tipurile de plăți electronice și fără 

numerar. Legislația prevede norme privind informațiile pe care trebuie să le 

furnizeze furnizorii de servicii de plată consumatorilor și despre drepturile și 

obligațiile legate de utilizarea serviciilor de plată. În 2015, UE a adoptat o nouă 

directivă privind serviciile de plată 40(PSD 2) pentru a îmbunătăți normele existente 

și pentru a lua în considerare noile servicii de plată digitală, pentru a simplifica și 

face mai sigură utilizarea serviciilor de plată pe internet, pentru a proteja mai bine 

consumatorii împotriva fraudei, abuzurilor și problemelor referitoare la plată, dar și 

pentru a consolida drepturile consumatorilor.  

Orice site web de comerț electronic prezintă celor ce îl accesează o serie de pagini 

web în cadrul cărora sunt ”expuse” produsele sau serviciile destinate clienților, 

                                                           
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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permițându-le acestora să vizualizeze și să selecteze ceea ce doresc să 

achiziționeze. Ulterior selecției produsului dorit, în general, clienții sunt 

direcționați către pagina care prezintă informațiile referitoare la plată.  

Plata poate fi definită ca un transfer de fonduri prin care se stinge o obligaţie din 

partea plătitorului către beneficiar. Plătitorul este acea parte într-o tranzacţie de 

plată care transferă fondurile, iar beneficiarul este destinatarul final al fondurilor. 

Un instrument de plată este un dispozitiv și/sau un set de proceduri convenite între 

un utilizator de servicii de plată și un furnizor de servicii de plată, care permit 

transferul fondurilor de la plătitor la beneficiar. Există diferite tipuri de instrumente 

de plată, fiecare cu propriile caracteristici, în funcţie de mijloacele prin care se 

realizează plata, suportul fizic al tranzacţiei, de tipurile de relaţii şi de tranzacţii 

efectuate între plătitor şi beneficiar.  

PAGINA DE PLĂȚI este pagina web sau formularul utilizat pentru colectarea datelor 

cardului de plată ale clienților după ce aceștia au decis achiziționarea produsului 

sau serviciile. Prelucrarea datelor de pe card poate fi 1) administrată exclusiv de 

către comerciant utilizând un coș de cumpărături sau o cerere de plată, 2) parțial 

gestionată de comerciant cu ajutorul unei terțe părți, folosind o varietate de metode 

sau 3) externalizată în totalitate unei terțe părți .  

Un SISTEM DE PLĂȚI ELECTRONICE reprezintă întregul proces prin care un client alege 

produsele sau serviciile dorite iar comerciantul online acceptă plățile prin card, 

inclusiv prin utilizarea unui site web cu pagini de cumpărături și o pagină sau o formă 

de plată, prin alte dispozitive conectate sau sisteme conectate la banca 

comerciantului (numit și un furnizor de servicii de plată sau un portal de plată). În 

funcție de metoda de plată a comerciantului online, un sistem de plăți electronice 

poate fi externalizat în totalitate unei terțe părți, parțial gestionat de comerciant 

cu sprijinul unei terțe părți sau gestionat exclusiv de comerciant. 

Pentru plata produselor sau serviciilor achizițiilor online, cel mai frecvent utilizate 

metode / instrumente sunt: 

▪ Carduri de debit / credit recunoscute internațional (ex. Visa41, Mastercard42, 

American Express43 etc.). Gradul de utilizare a acestei metode de plată variază 

semnificativ de la o țară la alta.  

▪ Carduri de debit / credit recunoscute pe plan național (ex. Italia – CartaSi44, 

Danemarca – Dankort45, Franța - Carte Bleue46). 

                                                           
41 www.visa.com  
42 www.mastercard.com  
43 https://www.americanexpress.com/  
44 www.cartasi.it  
45 https://www.dankort.dk/  
46 https://www.cardgate.com/en/paymentmethods/carte-bancaire-bleue/  

 

http://www.visa.com/
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https://www.cardgate.com/en/paymentmethods/carte-bancaire-bleue/


 

39 

▪ Direct Debit (sisteme SEPA Direct Debit47, ACH Direct Debit48, U.K. Direct 

Debit49) 

▪ Portofel electronic (eWallets) – este un cont online preplătit utilizat pentru a 

depozita bani și pentru a efectua tranzacții online sau off-line prin intermediul 

unui computer sau a unui telefon smart de câte ori este necesar (ex. AliPay50, 

ApplePay51, Visa Checkout52, MasterPass53, PayPal54, Google Pay55 ). De 

asemenea, acesta reprezintă un portofel electornic pre-echipat care, la fel cu 

un portofel real este utilizat de clienți cu scopul de a efectua tranzacții imediat 

(și sigur). Spre deosebire de conturile bancare, portofele electronice reprezintă 

modalitatea cea mai rapidă pentru a efectua tranzacții digitale. 

▪ Transferuri bancare - operațiuni de plată iniţiate de către plătitor, prin care o 

instrucţiune de plată este transmisă băncii plătitorului (băncii iniţiatoare), iar 

aceasta transferă fondurile către banca beneficiarului (banca destinatară), 

eventual prin mai mulţi intermediari. 

▪ Real-time Banking – tranzacții facilitate de o legătură directă între un comerciant 

și banca clientului (ex. iDEAL56, Giropay57, Sofort58) 

▪ Plată prin furnizorii de utilități (ex. furnizorii de servicii mobile prin SMS) 

▪ Plata în numerar (cash) sau cu cardul pre-plătit  

Un instrument de plată fără numerar este mijlocul prin care un plătitor dă băncii 

sale autorizaţie să transfere fonduri pentru efectuarea unei plăţi sau prin care un 

beneficiar dă instrucţiuni băncii sale să colecteze fondurile de la un plătitor. 

Conturile celor două părţi pot fi deschise la o singură bancă sau la bănci diferite. 

În acord cu Regulamentul BNR nr. 6 din 11.oct.2006 privind emiterea şi utilizarea 

instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu 

aceste instrumente59, comerciantul acceptant al unui instrument de plată 

electronică este obligat să accepte la plată toate instrumentele cu privire la care a 

încheiat contracte. Comercianţii acceptanţi au obligaţia să afişeze la loc vizibil 

mărcile instrumentelor de plată acceptate și să ţină evidenţa tranzacţiilor efectuate 

prin intermediul instrumentelor de plată electronică, cu respectarea cerinţelor 

impuse de emitent/instituţia acceptantă. De asemenea, comerciantul are obligaţia 

ca, la momentul prezentării unui instrument de plată electronică pentru efectuarea 

unei tranzacţii, să verifice, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu 

instituţia acceptantă şi ale reglementărilor legale, identitatea utilizatorului.  

                                                           
47 http://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/sepa-pentru-clienti/  
48 https://fin.plaid.com/articles/what-is-ach-debit  
49 https://www.directdebit.co.uk/DirectDebitExplained/Pages/DirectDebitExplained.aspx  
50 https://global.alipay.com/  
51 https://www.apple.com/apple-pay/  
52 https://www.visaeurope.com/newsroom/news/popular-online-payment-method-visa-checkout-launches-to-uk-shoppers  
53 https://masterpass.com  
54 https://www.paypal.com  
55 https://pay.google.com/about/  
56 http://support.worldpay.com/support/kb/gg/ideal/ideal.htm  
57 http://support.worldpay.com/support/kb/gg/alternativepayments/  
58 http://support.worldpay.com/support/kb/gg/alternativepayments/content/sofortbanking.htm  
59 http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=20   

http://www.educatiefinanciara.info/all-project-list/sepa-pentru-clienti/
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https://www.directdebit.co.uk/DirectDebitExplained/Pages/DirectDebitExplained.aspx
https://global.alipay.com/
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https://masterpass.com/
https://www.paypal.com/
https://pay.google.com/about/
http://support.worldpay.com/support/kb/gg/ideal/ideal.htm
http://support.worldpay.com/support/kb/gg/alternativepayments/
http://support.worldpay.com/support/kb/gg/alternativepayments/content/sofortbanking.htm
http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=20
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În ceea ce privește plățile electronice în lei sau valută către conturi deschise la o 

bancă din România, plățile intrabancare realizate online prezintă avantajul unei 

procesări rapide, banii ajungând în contul destinatarului într-un timp foarte scurt. 

Spre deosebire de transferurile între conturi deschise în cadrul aceleași bănci, în 

cazul plăților interbancare, intervalul de timp necesar pentru ca banii transmisi să 

intre în contul beneficiarului poate fi și de o zi, în funcție de următorii factori: 

▪ intervalul orar în care ordinul de plată a fost procesat; 

▪ timpul necesar procesării acestuia atât de către banca plătitorului cât și de către 

cea a beneficiarului; 

▪ termenul limită la care acesta poate fi transmis de către banca plătitorului 

pentru procesare interbancara; 

▪ corectitudinea informațiilor completate de către plătitor (codul IBAN, numele 

complet al beneficiarului etc.); 

▪ valoarea sumei completate de către plătitor să nu fie mai mare decât suma pe 

care acesta o are disponibilă pe contul propriu ales pentru realizarea 

transferului. 

Pentru efectuarea plăților electronice, în cele mai multe cazuri, este necesară nu 

numai conectarea cu ajutorul numelui de utilizator și a parolei unice generate de 

către dispozitivul de acces, în mod securizat, ci și autorizarea operațiunilor cu 

ajutorul aceluiași dispozitiv (token sau aplicație mobilă). Astfel, plățile nu sunt 

procesate decât în momentul autorizării/semnării acestora de către plătitor prin 

introducerea unui cod unic generat care este valid. Codul este valabil o perioadă 

limitată de timp. Măsuri suplimentare de siguranță includ și limitarea sumelor ce pot 

fi tranzacționate prin internet banking sau mobile banking. 

Plățile în lei către un cont deschis la o bancă din străinătate sunt procesate în mod 

similar celor în lei, pe teritoriul României. Statele membre se asigură că sunt 

instituite proceduri care să permită utilizatorilor serviciilor de plată și altor părți 

interesate, inclusiv asociațiilor de consumatori, să depună plângeri la autoritățile 

competente cu privire la presupusele încălcări, de către prestatorii de servicii de 

plată a Directivei privind serviciile de plată60.   

Opțiunea de direct debit este potrivită în cazul tranzacțiilor recurente (de ex. 

abonament la o platforma de conținut digital). Aceasta permite comerciantului să 

încaseze banii direct din contul plătitorului, la scadența facturii. 

Conform legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile 

de încasări şi plăţi în numerar, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesionişti, persoanele 

fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu 

sau fără personalitate juridică pot să efectueze operaţiuni de încasări şi plăţi în 

numerar, în următoarele condiţii: 

                                                           
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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a) încasări, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană; 

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt 

organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele 

vizate,în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană; 

c) plăţi, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un 

plafon total de 10.000 lei/zi; 

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi 

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 

10.000 lei; 

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit 

pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare. 

Această lege interzice încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru 

facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în 

cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru 

o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 

lei, respectiv de 10.000 lei. De asemenea, se interzic plăţile fragmentate în numerar 

către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare 

de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. 

Persoanele care intră sub incidenţa acestor reglementări pot achita facturile cu 

valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, 

respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 

lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai 

prin instrumente de plată fără numerar. 

Operaţiunile de încasări/plăţi în numerar efectuate de persoanele vizate de la/către 

persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor 

prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană. 

Sunt interzise încasările/plăţile fragmentate în numerar de la/către o persoană, 

pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei. 

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât 

operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează 

servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat 

membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit 

legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri 

sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea / 

restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 

lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru 

tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari 

de 50.000 lei. 

Prevederile legale amintite se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută 

efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute se efectuează 

în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, 

de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi. 
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În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de 

servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în 

numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite 

numai prin instrumente de plată fără numerar. 

În acest context, unul dintre cei mai mari prestatori de servicii de curierat din 

România comunica la finalul anului 201761 că plățile în numerar la livrare au avut în 

ultimul an o pondere de 70% în totalul expedițiilor către clienții magazinelor online, 

față de anii trecuți, când aportul rambursului cash la livrare pe volumele e-

commerce era de 90%. Datele furnizate de companie arată că plățile cu cardul, în 

detrimentul celor cu numerar, sunt făcute, cu precădere, de tineri cu vârste 

cuprinse între 25 și 35 de ani, din mediul urban, cu studii superioare, venituri medii 

spre mari și experiență în cumpărăturile online.  

Conform GPEC62, metoda de plată preferată a românilor care au făcut cumpărături 

online în 2017 a fost rambursul, într-o proporție de aproximativ 85%. Potrivit 

informațiilor furnizate de principalii procesatori de plăți (mobilPay și PayU), 

procentul plăților online prin card a crescut semnificativ de la aprox. 8% în 2016 la 

12-14% în 2017. Diferența de 1-2 procente până la 100% este dată de alte metode de 

plată precum online banking, micro-plăți prin sms etc. 

Conform Asociației Române a Magazinelor Online63, motivele pe care le invocă 

clienții români ai magazinelor online pentru a nu plăti cu cardul sunt: 

▪ 26% spun că nu cred că au suficiente fonduri pe card 

▪ 21% dau vina pe politica de retur complicate 

▪ 8% dau vina pe faptul că un magazin online nu e optimizat pe mobil 

▪ 5% spun că procesul de checkout e prea lung 

De asemenea, reprezentantul unuia dintre cele mai mari magazine online de 

inbracaminte (Robert Berza, CEO Fashion Days) confirmă motivele de mai sus prin 

evidențierea faptului că principalul motiv de anulare a tranzacțiilor făcute cu cardul 

pe platforma condusă de el este lipsa fondurilor. Acesta menționează că în cazul 

comenzilor anulate datorită lipsei fondurilor, clienții revin în zilele următoare prin 

alte metode de plată. 

Implicații PSD 2  

Directiva UE 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne64 (PSD2) a 

intrat în vigoare pe 13 ianuarie 2018, dată până la care statele membre aveau 

obligația să transpună PSD 2 în dreptul intern.  

                                                           
61 https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/dpd-romania-platile-in-numerar-la-livrare-si-au-redus-ponderea-la-70-
17334373  
62 https://www.gpec.ro/blog/raportul-pietei-de-e-commerce-2017-romanii-au-cumparat-online-de-28-miliarde-de-euro  
63 https://start-up.ro/de-ce-nu-platesc-romanii-cu-cardul-si-cate-magazine-online-sunt/  
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366  

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/dpd-romania-platile-in-numerar-la-livrare-si-au-redus-ponderea-la-70-17334373
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/dpd-romania-platile-in-numerar-la-livrare-si-au-redus-ponderea-la-70-17334373
https://www.gpec.ro/blog/raportul-pietei-de-e-commerce-2017-romanii-au-cumparat-online-de-28-miliarde-de-euro
https://start-up.ro/de-ce-nu-platesc-romanii-cu-cardul-si-cate-magazine-online-sunt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
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România nu a transpus PSD2 în dreptul intern și nici nu există o inițiativă legislativă 

până la acest moment. 

Noua directivă europeană va revoluționa industria bancară prin două măsuri care vor 

favoriza intrarea pe piața bancară a unor noi jucători de servicii de plăți, așa-zișii 

“third party payment services providers” (TPPs), care vor putea oferi servicii de 

inițiere de plăți (Payment Initiation Services – PIS) și de furnizare a informațiilor 

despre un cont bancar (Account Information Services – AIS). 

Intrarea pe piața bancară a noilor jucători, printre care firmele de noi tehnologii 

financiare (fintech), magazine, furnizori de servicii sau giganți online precum Google 

și Facebook, se face prin intermediul unor noi aplicații pe care băncile vor fi obligate 

să le furnizeze noilor jucători, pentru ca aceștia să aibă acces la conturile clienților, 

ceea ce a dus la apariția unui nou concept: open banking65. 

Parte din conceptul de „open banking”, PSD2 va modifica fundamental modul de 

realizare a operațiunilor de plată, de accesare a informațiilor cu privire la conturi, 

prin deschiderea pieței serviciilor de plată către noi actori denumiți generic “TPP” 

– terțe părți prestatori. TPP pot fi instituții nebancare, companii FinTech sau 

comercianți care se pot autoriza ca instituții de servicii de plată66. 

PSD 2 reprezintă o recunoaștere a revoluției „FinTech” pe piața serviciilor de plată 

și elimină monopolul băncilor asupra datelor bancare ale clienților.  

Conform PSD2, PISP (Prestatori de Servicii de Inițiere a Plății – Payment Initiation 

Service Providers) sunt instituții de plată care pot iniția operațiuni de plată. 

Introducerea PISP reprezintă o modificare majoră în industria plăților, întrucât în 

prezent se utilizează transferurile bancare (SEPA) și cardurile de plată, care sunt 

însă ambele oferite numai de banca la care este deschis contul bancar sau de 

emitenți de monedă electronică. Astfel, nu sunt foarte multe opțiuni de plată prin 

care se pot transfera fonduri dintr-un cont de plăți.  

Prin autorizarea ca PISP, comercianții (mari retaileri, precum Amazon) vor putea să 

obțină acces la datele contului cu acordul clientului. În acest mod, cumpărăturile 

online vor putea fi efectuate direct de comerciant, în calitate de PISP, pe baza 

permisiunii date de client, fără să mai fie necesară utilizarea unui card și fără a mai 

utiliza un alt prestator de servicii de plată (precum paypal).  

În plus, PSD2 introduce cerințe sporite cu privire la politica de securitate, măsurile 

de control a securității și de atenuare a riscurilor în vederea protejării clienților 

împotriva fraudei și a utilizării ilegale a datelor sensibile și cu caracter personal, pe 

lângă procedurile de conducere, de gestionare a riscurilor și a procedurilor 

contabile, precum și mecanismele de control intern. 

                                                           
65 http://www.bancherul.ro/psd2,-noua-directiva-europeana-de-plati-care-revolutioneaza-industria-bancara-prin-open-
banking,-se-aplica-de-astazi--17954  
66 www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=24917&directLink=1 

http://www.bancherul.ro/psd2,-noua-directiva-europeana-de-plati-care-revolutioneaza-industria-bancara-prin-open-banking,-se-aplica-de-astazi--17954
http://www.bancherul.ro/psd2,-noua-directiva-europeana-de-plati-care-revolutioneaza-industria-bancara-prin-open-banking,-se-aplica-de-astazi--17954
http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=24917&directLink=1
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8. Livrarea produselor în comerțul 

online 
Pe parcursul firesc al derulării procesului de comerț electronic, pasul care urmează 

după transmiterea și acceptarea comenzii, încheierea contractului la distanță și 

(eventual) plata produselor, este etapa livrării produsului. 

Condițiile de livrare reprezintă un factor de decizie important pentru clienți de a 

cumpăra online. Cel puțin 90% dintre clienții care achiziționează online menționează 

prețurile scăzute de livrare și opțiunile convenabile de retur ca fiind criterii 

importante în decizia de a cumpăra din același magazin online. Livrările “gratuite” 

sau flexibile și convenabile sunt de asemenea criterii importante (menționate de 85-

90% dintre cumpărătorii online)67. 

Activitatea de livrare în comerțul electronic, și anume livrarea unor produse 

achiziționate online, reprezintă o afacere complexă care implică patru grupuri 

principale de părți interesate și o varietate de combinații și modele de afaceri 

diferite: 

▪ Cumpărători-line: Achiziționează produsele și serviciile de livrare de la 

comercianții online; 

▪ Comercianții online: Achiziționează servicii de la companiile de logistică și 

intermediari de logistică; 

▪ Companii care oferă servicii de logistică: Aceștia pot achiziționa o parte din 

servicii de la alte companii sau le pot presta independent; 

▪ Intermediari de logistică: Funcționează ca o punte comună între cumpărătorii 

online, comercianții online și companiile care oferă servicii de logistică. 

În acest context, companiile care oferă servicii de logistică și intermediarii de 

logistică determină tipurile de servicii disponibile pentru comercianții online (și 

tarifele). Cu toate acestea, disponibilitatea tipurilor de servicii și a prețurilor pe 

care cumpărătorii online le au la dispoziție nu reflectă neapărat acest lucru. Motivul 

este că, adesea, comercianții online nu pot oferi soluții de livrare personalizate 

pentru toți cumpărătorii online, ci trebuie să se decidă asupra unei oferte comune 

de servicii și prețuri pe care le consideră potrivite pentru nevoile și preferințele 

clienților lor. Astfel, unii comercianți online oferă o varietate largă de opțiuni de 

livrare la prețuri diferite, în timp ce alți comercianți online oferă mai puține opțiuni. 

De asemenea, unii comercianți online utilizează costul serviciilor de transport ca 

instrument de marketing și chiar aleg să includă acest cost în prețul produsului și 

oferă o soluție standard de “transport gratuit”. Astfel, prețul perceput de către 

                                                           
67 2017, Copenhagen economics, E-shopper survey (Rezultatele privind preferințele cumpărătorilor online pentru 
modalitățile de livrare se bazează pe un studiu online realizat în rândul a 3000 de cumpărători online din Estonia, Germania, 
Irlanda, Polonia, Spania și Suedia. Sondaj pentru comercianții online realizat de Copenhagen Economics) 
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companiile de logistică (achitat de către comerciantul online) ar putea să nu fie 

același cu tariful de transport plătit de către cumpărătorul online. 

Cumpărătorii care comandă produse online se așteaptă ca livrarea să se realizeze 

cât mai repede posibil și la un tarif cât mai scăzut. De aceea, este necesar ca 

managementul lanțului de aprovizionare/distribuție (SCM) să funcționeze eficient, 

iar fiecare membru al lanțului de aprovizionare / distribuție să aibă ca obiectiv 

eficiența. În ultimii ani, eficiența SCM s-a îmbunătățit, în primul rând datorită noilor 

tehnologii de informare și comunicare care permit relaționarea directă între 

membrii lanțului de aprovizionare / distribuție. Scopul principal al utilizării 

tehnologiilor informaționale în managementul lanțului de aprovizionare / distribuție 

este schimbul de informații mai precis, mai rapid și mai complet. 

Scopul managementului lanțului de aprovizionare / distribuție, este, în primul rând, 

acela de a livra produsul corect cumpărătorului final în cel mai scurt timp și la 

costuri minime. Ca o consecință, modalitatea de livrare a produselor achiziționate 

online devine un factor important în decizia cumpărătorului de a achiziționa online.  

Livrarea reprezintă un proces cheie în activitatea logistică, de la producția de bunuri 

și servicii, până la momentul când bunurile sau serviciile sunt livrate cumpărătorului 

final, adică atunci când acesta primește contravaloarea banilor achitați. Procesul de 

livrare, alături de cel de primire și cel de procesare a comenzilor, reprezintă unul 

dintre cele mai importante procese din cadrul lanțului de aprovizionare / 

distribuție68. 

Categorii cheie de operatori din lanțul de aprovizionare / distribuție al 

comerțului electronic 

Operator Rol Prezență Companii 

de logistică 

- exemple 

Utilizatori 

- exemple 

Integratori Furnizează servicii de livrare 

comercianților online, interni 

și transfrontalieri (rețea 

proprie transfrontalieră) 

Oriunde UPS, DHL, 

TNT, FedEx 

Easyrollups

, Mystica, 

Pixmania 

Operatori 

poștali 

naționali 

(inclusiv 

subsidiari) 

Furnizează servicii de livrare 

comercianților online interni 

și transfrontalieri (de obicei 

nu dețin o rețea 

transfrontalieră) 

În fiecare 

țară 

Royal Mail, 

La Poste, 

PostNord, 

DPD, GLS, 

Nespresso, 

Cool blue, 

Zalando 

                                                           
68 THE SIGNIFICANCE AND IMPORTANCE OF DELIVERY IN ELECTRONIC COMMERCE(SEMNIFICAȚIA ȘI IMPORTANȚA LIVRĂRII ÎN 
COMERȚUL ELECTRONIC), Ivan Kovač, Dora Naletina & Andrea Kuvač, University of Zagreb, Faculty of Economics & Business 
Croatia 
https://bib.irb.hr/datoteka/909872.THE_SIGNIFICANCE_AND_IMPORTANCE_OF_DELIVERY_IN_ELECTRONIC_COMMERCE.pdf  

https://bib.irb.hr/datoteka/909872.THE_SIGNIFICANCE_AND_IMPORTANCE_OF_DELIVERY_IN_ELECTRONIC_COMMERCE.pdf


 

46 

Categorii cheie de operatori din lanțul de aprovizionare / distribuție al 

comerțului electronic 

Poșta 

Română 

Operatori 

poștali 

naționali 

Furnizează servicii de livrare 

comercianților online interni 

și câteodată celor 

transfrontalieri (de obicei nu 

dețin o rețea 

transfrontalieră) 

În fiecare 

țară 

Parcelforce

, Hermes, 

DB Schenker 

Chal-Tec, 

JD 

Williams, 

Red-cats 

Brokeri de 

colete 

Achiziționează un volum mare 

de livrări de la integratori, 

operatori poștali naționali și 

curieri. Reducerile obținute 

sunt parțial distribuite 

comerciantului online 

Piețele 

mature 

de 

comerț 

electroni

c 

Interparcel, 

Parcel-to- 

Europe, 

Versand- 

broker.de, 

myShip.it, 

fraktjakt.se 

Comercian

ți online 

mai mici 

Consolidat

ori de 

colete și 

curieri 

Asigură pregătirea și 

colectarea coletelor, care 

ulterior sunt introduse în 

rețeaua de colete. Reducerile 

obținute sunt parțial 

transmise comercianților 

online 

Piețele 

mature 

de 

comerț 

electroni

c 

Couriers 

Express 

(UK), BTB 

Mailflight, 

IMX, van-

sleen 

pakketdiens

t (NL), 

Comercian

ți online 

mai mici 

Terți 

furnizori 

de servicii 

logistice 

Furnizează servicii integrate 

(colectarea produselor de la 

comercianții online, pick & 

pack, transportul ca servicii 

de bază și, de asemenea, 

Serviciu Clienți, 

Managementul returnării, 

Sursa bunurilor 

Piețele 

mature 

de 

comerț 

electroni

c 

PFS Europe, 

Katoennatie

, CEVA 

Logistics, 

S&H 

Product 

Fulfill 

ment, 

various 

NPOs. 

Lego, 

Olympus, 

Sorel, 

O’Neill 

Furnizori 

de 

Furnizează comercianților 

online și operatorilor de 

logistică soluții software 

Piețele 

mature 

de 

Metapack, 

GFS, EDI-

soft, Hybris, 

JD Sports, 

ASOS 



 

47 

Categorii cheie de operatori din lanțul de aprovizionare / distribuție al 

comerțului electronic 

produse 

software 

pentru a sprijini e-logistica și 

e-fulfillment, de ex. EDI, 

urmărire, etichetare,  

Livrare la „ultimul kilometru” 

comerț 

electroni

c 

IBM, 

DemandWar

e, Blackbay 

Drop-

shippers 

Oferă comercianților online 

posibilitatea de a 

comercializa produsele prin 

intermediul propriilor site-uri 

web. În unele cazuri, asigură 

inclusiv livrarea, în cazul în 

care comerciantul online care 

comercializează produsul nu 

deține proprietatea fizică 

asupra produsului 

În fiecare 

țară 

Pixmania 

Pro, 

Amazon, 

bol.com 

Comercian

ți online 

mai mici 

Se constată faptul că cel mai probabil comercianții online mici și mijlocii 

colaborează cu o singură companie de logistică spre deosebire de comercianții online 

mari, dar există și comercianți mici care colaborează cu mai multe companii de 

logistică. De asemenea, comercianții online mici pot beneficia de colaborări cu 

brokeri, consolidatori și drop-shippers. Există brokeri și consolidatori cu experiență 

atât în serviciile de livrare interne cât și transfrontaliere în timp ce unii își 

concentrează activitatea doar pe livrările interne. 

Serviciile poștale reprezintă una din așa numitele industrii de rețea (energie, 

transport și telecomunicații) care au fost deschise concurenței în anii 1990. Înainte 

de Directiva69, din 1997, serviciile poștale erau divizate în întreaga UE. Dreptul de 

proprietate aparținea de obicei instituțiilor publice și deși anumite servicii din cadrul 

sectorului de activitate erau deschise concurenței (serviciile expres), alte servicii 

nu erau (în special scrisorile poștale).  

Regulile actuale privind accesul utilizatorilor la serviciile poștale, standardele de 

calitate ale serviciului și nivelul prețurilor sunt menite să asigure cetățenilor și 

companiilor un raport calitate/preț rentabil, oferind în același timp furnizorilor de 

servicii poștale universale un mediu stabil și oportunitatea de a investi în produse și 

servicii noi.  

Directiva privind serviciile poștale impune statelor membre UE stabilirea de 

standarde de calitate care să reglementeze accesul la serviciile poștale și la 

termenele de livrare. De asemenea, Directiva impune stardarde de calitate pentru 

livrarea transfrontalieră și precizează faptul că utilizatorii de servicii poștale ar 
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trebui să dispună de un sistem de despăgubire simplu și ieftin dar eficient și 

responsabil pentru a-și rezolva plângerile privind accesul sau calitatea serviciilor.  

Necesitatea de a îmbunătăți calitatea și accesabilitatea livrării transfrontaliere a 

coletelor a fost identificată ca fiind o prioritate în politica UE de promovare a 

comerțului electronic și de crearea a unei piețe unice digitale pentru Uniunea 

Europeană.  

În contrast cu segmentul de scrisori poștale în scădere, volumul de colete și servicii 

expres a crescut anual cu 13%. A existat o tendință de creștere a volumului de colete 

și servicii expres în perioada 2013 – 2016, care a devenit mai evidentă în 2016. În 

consecință, oferta diferită de produse și servicii a operatorilor poștali s-a modificat 

– numărul livrărilor de colete și servicii expres crescând de la 7% la 11% din volumul 

totul al fluxului poștal în perioada 2013 – 201670. 

Conform unui studiu publicat de Comisia Europeană în 201871, în perioada 2013 -

2016, majoritatea țărilor au înregistrat o creștere a reclamațiilor corespunzătoare 

livrărilor, din partea utilizatorilor. Țările est-europene au înregistrat, în medie, o 

creștere cu 170% a reclamațiilor utilizatorilor în perioada 2013 – 2016. Principala 

cauză care stă la baza creșterii volumului reclamațiilor este creșterea rapidă a 

volumului de livrări de colete și pachete provenite din comerțul electronic. 

Creșterea volumului de plângeri este asociat produselor neoferite de serviciul 

universal și în special expedițiilor din comerțul electronic. Pot exista motive diferite 

pentru un număr relativ mai mare de plângeri care decurg din livrarea coletelor 

versus scrisori, precum așteptările mai mari ale clienților cu privire la livrarea 

coletelor și activitățile logistice mai dificile pentru livrarea acestora. 

8.1. Inovația în serviciile de livrare 

În acord cu ”Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale - 2017 – 

2020”72 elaborată de ANCOM, în ultimii ani, sectorul serviciilor poștale a cunoscut 

un grad de tehnologizare din ce în ce mai mare prin integrarea în procesele de 

prelucrare a trimiterilor poștale a unor soluții tehnice moderne. Industria 

domeniului poștal din România trece printr-un proces de tehnologizare și 

implementare de soluții moderne de prelucrare a trimiterilor poștale, acest fapt 

fiind generat de necesitatea furnizorilor de a răspunde nevoilor din ce în ce mai 

complexe ale utilizatorilor, în condițiile creșterii volumelor traficului de colete, pe 

fondul dezvoltării accelerate a comerțului online.  

În mod tradițional, inovarea joacă un rol important în modernizarea infrastructurii 

operaționale interne cu scopul de a crește calitatea, performanța și, în cele din 

urmă, productivitatea. Printre acestea se numără optimizarea proceselor, 

modernizarea sau dezvoltarea unor noi modalități de sortare, instalarea 

                                                           
70 2018, Main Developments in the Postal Sector (2013-2016) Study for the European Commission, Directorate-General for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2018, Principalele evoluții în sectorul poștal (2013-2016) Studiu 
pentru Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) 
71 idem 
72 http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Strategie_reglementare_2017_2020.pdf 
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echipamentelor automate de prelucrare a corespondenței și îmbunătățirea 

proceselor de transport și logistică. Principalele tehnologii utilizate de operatorii 

poștali sunt următoarele: 

▪ Codul de bare  

▪ Senzori și MV (machine vision) 

▪ Etichetarea și amprentarea datelor  

▪ Recunoașterea optică a caracterelor și codarea video  

▪ Robotică 

▪ Asistent personal digital și optimizarea traseului 

▪ Vehicule automatizate  

▪ Drone 

▪ Transformare digitală a unei companii prin utilizarea unor practici avansate de 

management a inovațiilor și schimbării culturale.  

Inovarea poate dezvolta domeniul poștal. Se observă, că pe măsură ce domeniul 

comerțului electronic și livrarea coletelor este în creștere, inovarea este utilizată 

de către operatorii poștali în dezvoltarea segmentelor de colete și pachete ale 

propriei afaceri și pentru a răspunde noilor cereri de velocitate și confort ale 

consumatorilor și companiilor. De exemplu, în ultimii ani, automatele și punctele de 

colectare din punctele de vânzare au fost adoptate de mai mulți operatori poștali, 

ca o metodă alternativă de livrare la domiciliu a coletelor.  

De asemenea, inovarea poate conduce la dezvoltarea de noi produse și servicii care 

îmbină livrarea fizică și comunicarea digitală. Am observat faptul că anumiți 

operatori poștali au introdus produse și servicii digitale ca parte a strategiei de 

diversificare, de ex. cutii poștale digitale, comunicații electronice securizate, soluții 

de gestionare a documentelor, inclusiv imprimarea și livrarea documentelor 

tranzacționale73. 

Prezentăm în cele ce urmează cele mai comune / des solicitate de consumatori 

caracteristici ale procesului de livrare a coletelor. 

Categorie Caracteristică Descriere 

Timpul și 

viteza de 

livrare 

Livrare expres Valoare adăugată, transport de ușă și livrare 

în ziua următoare sau livrări prestabilite 

Livrare a doua zi Livrare în ziua următoare achiziționării 

Livrare în 2-4 zile Livrare în 2-4 după achiziționare 

                                                           
73 2018, Main Developments in the Postal Sector (2013-2016) Study for the European Commission, Directorate-General for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs ( Principalele evoluții în sectorul poștal - Studiu pentru Comisia 
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Categorie Caracteristică Descriere 

Livrare în intervalul 

de timp stabilit 

Livrare într-o zi prestabilită și într-un 

anumit interval orar, de exemplu între 6-8 

p.m. 

Livrare seara Livrare la domiciliu după orele de program 

Livrare sâmbăta Livrare la domiciliu sâmbăta 

Punctul de 

livrare 

Livrare la domiciliu Livrare la adresa de domiciliu a 

cumpărătorului 

Livrare la adresa 

locului de muncă  

Livrare la adresa locului de muncă a 

cumpărătorului 

Livrare la oficiul 

poștal 

Livrare la oficiul poșta 

Livrare la punctul de 

colectare (magazin) 

Livrarea la un magazin cu care compania de 

logistică are încheiată o convenție cu 

privire la colectarea coletelor 

Livrare la kiosk-ul de 

colete (locker 

automat) 

Livrarea la un kiosk de colete, fără 

personal, sigur și automat 

Livrare la un vecin Livrarea la un vecin în cazul în care nu se 

găsește nimeni la adresă la momentul 

livrării 

Livrarea la punctul 

de colectare sau la 

kiosk-ul de colete 

specificat de către 

cumpărătorul online 

Livrarea la punctul de colectare sau kiosk-

ul specificat de către cumpărătorul online 

După plasarea 

comenzii, dar 

înainte de livrarea 

având posibilitatea 

de a redirecționa 

coletul 

Posibilitatea de a modifica adresa de livrare 

după momentul plasării comenzii iar coletul 

se află în livrare către cumpărător 
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Categorie Caracteristică Descriere 

Caracteristici 

de valoare 

adăugată 

Track & Trace 

(urmărire expediției) 

Posibilitatea comerciantului online și a 

cumpărătorului online de a primi informații 

în timp real privind amplasarea geografică 

a coletului 

Notificare 

electronică privind 

livrarea (e-mail sau 

sms) 

E-mail sau SMS primit de cumpărătorul 

online în momentul preluării comenzii și / 

sau livrării acesteia 

Asigurare privind 

livrarea 

Asigurarea împotriva oricăror daune cu 

privire la livrarea produsului achiziționat 

Serviciu suplimentar 

la livrare (ex. 

instalarea produsului 

achiziționat) 

Echipa de livrare va căra un colet greu de la 

parter la un etaj superior într-un bloc sau se 

va ocupa de instalarea de ex. a televizorului 

Plata numerar la 

livrare 

Produsele sunt achitate la momentul livrării 

Prețul livrării Livrare gratuită Costul livrării nu este facturat separat dar 

este inclus în prețul final al produsului 

Livrare standard Cea mai ieftină și standard opțiune de 

livrare care nu este calificată ca fiind 

“gratuită” 

Livrare mai rapidă 

dar mai costisitoare 

decât cea standard 

Livrare mai rapidă dar mai costisitoare 

decât cea standard 

Livrare mai 

convenabilă dar mai 

scumpă decât cea 

standard 

Livrare mai convenabilă dar mai scumpă 

decât cea standard 

Caracteristicile 

returului 

Returnarea coletului 

la un oficiu poștal / 

punct de colectare 

Cumpărătoul poate returna coletul 

comerciantului fie la un oficiu poștal fie 

într-un punct de colectare 
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Categorie Caracteristică Descriere 

Prelurea coletului de 

către o companie de 

logistică  

Cumpărătorul poate apela la o companie de 

logistică care să preia coletul de la o adresă 

indicată de cumpărător 

Returnarea coletului 

la un magazin 

tradițional 

Cumpărătorul poate returna produsele 

nedorite achiziționate online la un magazin 

tradițional deținut de comerciantul online 

Track & Trace 

(urmărire expediției) 

Posibilitatea comerciantului online și a 

cumpărtorului online de a obține informații 

în timp real privind amplasarea geografică 

a coletului transmis spre retur 

Returnarea 

produsului în  

momentul livrării 

Cumpărătorul  poate refuza coletul la 

momentul livrării. Compania de logistică va 

returna coletul la centrul de distribuire. 

Menționăm trei categorii principale de companii de logistică: 

▪ Operatori poștali naționali  

▪ Integratori globali 

▪ Companii de curierat și alți specialiști în expedieri și colete 

Operatorii poștali naționali (OPN) sunt reprezentați de companiile poștale existente 

precum: La Poste, Royal Mail și Post Danemarca sau Poșta Română. Acești operatori 

sunt supuși obligației serviciului universal (USO) care asigură furnizarea de anumite 

servicii cu acoperire națională. 

USO conține, de asemenea, cerințe privind calitatea, nivelul prețurilor și frecvența 

de livrare. Exceptând serviciile naționale de livrare, OPN oferă și servicii 

transfrontaliere prin colaborarea cu alte companii de logistică. În timp ce unii OPN 

oferă numai servicii standard de livrare, alți OPN oferă și servicii expres de livrare 

în termen prestabilit pe lângă serviciile standard. 

Integratorii globali sunt operatori multinaționali cu prezență la nivel mondial, cum 

ar fi DHL, FedEx, TNT Express și UPS. Ei oferă livrare cu termen prestabilit prin 

propriile rețele integrate sau prin parteneri de afaceri locali. Serviciile furnizate 

sunt de două tipuri: expres și cu întârziere, serviciile cu întârziere fiind mai lente 

(de exemplu, livrare în termen de 4-5 zile). În mod uzual, serviciile integratorilor 

includ mai multe servicii cu valoare adăugată decât cele ale OPN. Exemple de astfel 

de servicii cu valoare adăugată sunt livrarea securizată și urmărirea transfrontalieră 

de la un capăt la altul. 

Curierii și alți specialiști în servicii express și livrare colete se deosebesc de OPN și 

de integratori prin serviciile, acoperirea și modelele de business. Aceștia pot fi 
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subdivizați în companii naționale, ca de exemplu: Parcelforce, Citylink,și Nightline 

și companii naționale sau regionale, cum ar fi Hemes, DPD și Bring.  

Curierii oferă o livrare rapidă și garantează urmărirea și securitatea articolelor 

livrate. Acestea se fac de obicei prin intermediul unor servicii de livrare în anumite 

zile și într-o anumită perioadă de timp, cu accent pe livrările în aceeași zi și 

(intercontinentale) și livrări în a doua zi pentru coletele ușoare (<10kg). Mulți curieri 

operează numai în zonele urbane, deși există și curieri care livrează la nivel regional 

și național. Operatorii Express oferă valoare adăugată, transport la domiciliu și 

livrări pentru ziua următoare sau într-un timp prestabilit. Produsele livrate variază 

de la documente și colete mici la pachete voluminoase livrate prin transporturi mari. 

În plus față de tipurile de companii descrise mai sus, există și alți jucători pe piață 

care pot fi implicați în procesul de livrare de la expeditor la destinatar. Se identifică 

alte patru categorii suplimentare de intermediari de logistică care pot fi implicați 

în procesul de livrare. Aceștia sunt consolidatorii de colete, terți furnizori de servicii 

logistice, furnizorii de soluții software și furnizorii de servicii de tip drop-shipping. 

Unele companii de logistică dețin mai multe modele de business, însă industria de 

logistică cuprinde și companii care desfășoară următoarele activități:  

▪ Pregătirea de corespondență specializată - include companiile care furnizează 

activități pre-poștale, de ex. tipărirea și punerea în plic, depozitarea, integrarea 

sistemelor, soluțiile de tip pick-and-pack. 

▪ Consolidarea - include companiile care nu posedă capacități proprii de sortare și 

livrare, care desfășoară numai activități de colectare a unui volum mare de 

scrisori de la expeditori și transmiterea acestora fie către operatorii naționali, 

fie regionali pentru activitățile de sortare, transport și livrare finală; 

▪ Livrare regională - companii cu capacități proprii în rețea pentru procesul de 

livrare în anumite zone geografice ale țării; 

▪ Livrare la nivel național - include cele mai mari companii de logistică care dețin 

rețele naționale de livrare proprii. 

8.2. Taxe aplicabile pentru serviciile poștale 

Directiva UE privind TVA-ul prevede că serviciile furnizate de "serviciile poștale 

publice" și vânzarea de ștampile ar trebui scutite de taxa pe valoarea adăugată 

(TVA). Motivul scutirii de TVA pentru anumite servicii poștale a fost protecția 

consumatorilor, având în vedere că sarcina TVA-ului, care reprezintă un impozit pe 

consum, revenea utilizatorului final. Sistemul actual privind scutirile pentru 

"serviciile poștale publice" își are începuturile în perioada în care concurența în 

sectorul poștal nu exista. În prezent, creșterea concurenței în sectorul poștal a creat 

necesitatea de a alinia sistemul TVA cu dinamica competitivă a pieței. În acest sens, 

CJEU a declarat (cauza C-357/07) că scutirea de TVA pentru serviciile poștale 

trebuie furnizată oricărui "furnizor universal de servicii", indiferent dacă furnizorul 

este un operator public sau privat. Totuși aceasta trebuie să se limiteze la "serviciul 
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universal". Furnizorii de servicii pentru care termenii au fost negociați individual nu 

pot beneficia de scutirea de TVA74.  

Mai mult, în ceea ce privește comerțul transfrontalier, există și impedimentul că 

mărfurile mici și cu valoare redusă, importate în UE, intră în prezent în pragul minim 

de TVA, dar urmează să fie eliminate până în 2021. Unii furnizori de servicii 

universale au început deja colectarea taxei de manipulare pentru toate articolele 

care nu provin din UE (de exemplu, Germania și Suedia). Acest lucru este foarte 

relevant pentru elementele de comerț electronic, deoarece afectează concurența 

între jucătorii din interiorul și din afara UE. 

Scutirea de TVA poate avea efecte de denaturare a concurenței, ceea ce conduce la 

un efect negativ asupra noilor operatori poștali și asupra utilizatorilor de pe piața 

poștală. O denaturare a concurenței survine dacă unele companii sunt obligate să 

perceapă TVA, în timp ce altele sunt scutite. 

În România, în ceea ce privește bunurile expediate intre persoane fizice care nu au 

caracter comercial (cadouri/gift), cu valoare de pana in 45 EURO, nu se plătesc taxe 

de import. Nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele condiții: 

▪ Prezintă un caracter ocazional, conțin bunuri destinate exclusiv uzului personal 

al destinatarului și al familiei iar natura și cantitatea lor nu indică faptul că ar fi 

importate în scopuri comerciale. 

▪ Conțin bunuri cu o valoare totală de cel mult 45 euro, sunt trimise de expeditor 

către destinatar fără nici o obligație de plată. Există limitări cantitative pentru 

anumite produse (produse din tutun, alcool, parfum, cafea, ceai). 

Bunurile primite ca urmare a unei comenzi efectuate prin Internet, prin 

corespondenta, telefon sau telechat, pot fi eliberate cu scutire, numai daca 

valoarea acestora nu depășește valoarea de 10 EURO/trimitere. 

În cazul în care bunurile depășesc aceste valori (45 euro în cazul cadourilor si 

respectiv 10 euro in cazul comenzilor) se datorează T.V.A. la import (20% sau 5% 

după caz). 

Dacă valoarea bunurilor depășește 150 EURO, pe lângă T.V.A. la import se plătesc și 

taxe vamale. În cazul bunurilor fără caracter comercial (cadouri/gift) cu valoare de 

pana în 700 EUR se aplică o taxa forfetara de 2,5% la valoarea în vamă a bunurilor, 

iar în cazul comenzilor, taxele vamale sunt cotele procentuale cuprinse în Tariful 

Vamal Comun de Import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului 

(CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun. 

Taxa vamală forfetară nu se aplică pentru produsele din tutun, băuturi alcoolice și 
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parfumuri și nici pentru bunurile primite prin colet ca urmare a unei comenzi 

efectuată prin Internet, corespondență, telefon sau telechat. 

Unele bunuri importate din statele terțe (produse din tutun, alcool, parfum, cafea, 

confecții din blănuri naturale, bijuterii din aur si/sau platina, obiecte din cristal, 

aparate electrocasnice etc) fac obiectul accizelor75. 

9. Legislație aplicabilă în domeniul 

comerțului electronic 

9.1. Descrierea situației actuale a cadrului de 

reglementare și evoluția acestuia 

9.1.1 Situația actuală a cadrului de reglementare în domeniul 

comerțului electronic 

Domeniul comerțului electronic este reglementat, atât la nivel european, în special 

pe calea Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 

2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva 2000/31”), cât și la 

nivel național, prin legea de transpunere, respectiv Legea nr. 365/2002 privind 

comerțul electronic.  

A. La nivel european și internațional 

Noțiunea de comerț electronic. Sediul materiei. Caracteristici 

Directiva 2000/31 reglementează categoria juridică a serviciilor societății 

informaționale, acestea reprezentând un concept european, definit prin intermediul 

normelor europene și cristalizat prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 

Europene.  

Conform Directivei 2000/31, noțiunea de comerț electronic intră în categoria 

juridică a serviciilor societății informaționale, făcând parte din aceasta, însă 

neexistând o echivalență între aceste două noțiuni, relația fiind cea de la parte la 

întreg. Astfel, comerțul electronic reprezintă o specie a serviciilor societății 

informaționale, care comportă, în plus, unele particularități. 

Categoria serviciilor societății informaționale este definită, potrivit Legii 365/2002 

privind comerțul electronic, prin raportare la îndeplinirea cumulativă a 4 

caracteristici, respectiv: 1) acel serviciu care se efectuează prin mijloace 

electronice; 2) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat 

ofertantului în mod obișnuit de către destinatar; 3) nu este necesar ca ofertantul și 
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destinatarul să fie fizic prezenți simulat în același loc; și care 4) este efectuat prin 

transmiterea informației la cererea individuală a destinatarului. 

Categoria mai restrânsă a comerțului electronic, în accepțiunea Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică („OECD”) se raportează la vânzarea și 

cumpărarea de bunuri și servicii, prin intermediul internetului.  

Totodată, în accepțiunea OECD, bunurile și serviciile trebuie comandate prin 

intermediul rețelelor, dar plata și livrarea finală a bunurilor sau serviciilor pot fi 

făcute fie tot prin intermediul internetului, fie în afara spațiului virtual76. Astfel, se 

poate concluziona că aceste două componente, respectiv plata și livrarea bunurilor 

sau serviciilor contractate prin intermediul internetului, nu influențează calificarea 

unei operațiuni ca intrând sau nu în categoria comerțului electronic, chiar dacă sunt 

efectuate prin mijloace electronice. 

De asemenea, la nivel european, comerțul electronic este definit într-o manieră 

similară definiției propuse de OECD, respectiv ca reprezentând „vânzarea sau 

cumpărarea de bunuri sau servicii, între întreprinderi, gospodării, persoane fizice 

sau organizații private, prin tranzacții electronice efectuate prin internet sau prin 

alte rețele de comunicații informatizate (on-line)”. Totodată, se arată că noțiunea 

de comerț electronic acoperă transmiterea comenzilor pentru bunuri sau servicii 

prin intermediul rețelelor de calculator, plata sau livrarea produselor putând fi 

efectuată fie on-line, fie off-line77.  

Relevantă domeniului comerțului electronic este și definiția prevăzută în 

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 

(Regulamentul privind SOL în materie de consum), pentru contractul de vânzare sau 

de prestare de servicii online, unde se arată că prin acest contract online se înțelege 

un contract de vânzare sau de prestare de servicii în cazul în care comerciantul sau 

intermediarul său propune, prin intermediul unui site internet ori prin alte 

mijloace electronice, bunuri sau servicii pe care consumatorul le comandă pe 

respectivul site internet sau prin alte mijloace electronice. 

De asemenea, o altă definiție relevantă la nivel european este cea pentru 

„contractul la distanță”, prevăzută în Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor, de modificare a 

Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a 

Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, unde se arată că prin 

acest concept se înțelege „orice contract încheiat între comerciant și consumator 

                                                           
76 http://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf 
77 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:E-commerce 
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în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, 

fără prezența fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, cu utilizarea 

exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la 

și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul”. Din această definiție se 

poate concluziona faptul că inclusiv contractele încheiate prin mijloace electronice 

sunt cuprinse în sfera contractelor la distanță, însă neexistând o suprapunere între 

aceste două concepte, contractele la distanță reprezentând un concept mai larg, 

care include și acele contracte încheiate prin mijloace de comunicare la distanță, 

altele decât cele electronice. 

Astfel, plecând de la definiția conceptului de la nivel european, se poate concluziona 

că esențial pentru calificarea unei operațiuni ca intrând în sfera comerțului 

electronic este îndeplinirea următoarele condiții în mod cumulativ: 

1. Operațiunea efectuată să se refere la vânzarea sau cumpărarea de bunuri sau 

servicii; 

2. Operațiunea efectuată să se realizeze între întreprinderi, gospodării, persoane 

fizice sau organizații private; 

3. Formarea contractului să se realizeze prin intermediul internetului sau prin alte 

rețele de comunicații informatizate (online), adică atât oferta de contractare, 

cât și acceptarea acestei oferte să se realizeze prin intermediul rețelelor 

comunicații electronice. 

Alte acte normative relevante comerțului electronic 

Totodată, în prezent, există o serie de alte acte normative la nivel european, 

adiacente domeniului comerțului electronic.  

În continuare sunt prezentate cele mai relevante acte normative împreună cu scopul 

sau obiectul lor de reglementare, și, unde este cazul, o scurtă prezentare a celor 

mai semnificative dispoziții:  

▪ Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 

februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de 

discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul 

clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 

și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE - Contribuie la buna 

funcționare a pieței interne prin prevenirea discriminării nejustificate bazate, în 

mod direct sau indirect, pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul ori sediul 

clienților, inclusiv prin stabilirea clară a situațiilor în care tratamentul 

diferențiat nu se poate justifica în temeiul articolului 20 alineatul (2) din 

Directiva 2006/123/CE.  

Prin intermediul regulamentului european în cauză au fost stabilite o serie de 

obligații în sarcina comercianților, cum ar fi obligația de a nu bloca sau limita, prin 

utilizarea de măsuri tehnologice sau în alte moduri, accesul clienților la interfețele 
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online ale acestora din motive legate de cetățenie, naționalitate, domiciliu sau 

sediu.  

De asemenea, s-a prevăzut obligația comercianților de a nu redirecționa clienții, din 

aceleași motive prezentate mai sus, către alte versiuni ale interfețelor online, 

diferită de cea la care clienții au încercat inițial să aibă acces. 

În anumite cazuri, s-a prevăzut în sarcina comercianților obligația de a nu aplica 

bunurilor sau serviciilor sale condiții generale de acces care diferă, din motive legate 

de cetățenia, naționalitatea domiciliul sau sediul clientului. 

▪ Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online 

în cadrul pieței interne - Introduce o abordare comună în cadrul Uniunii 

referitoare la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online prin 

asigurarea faptului că abonații la serviciile de conținut online portabile furnizate 

în mod legal în statul membru de reședință al acestora pot accesa și utiliza aceste 

servicii atunci când se află temporar pe teritoriul unui alt stat membru decât 

statul membru de reședință al acestora. 

Prin intermediul regulamentului avut în vedere, a fost introdusă obligația, în sarcina 

furnizorilor de servicii de conținut online furnizate în schimbul unor sume de bani, 

de a permite abonaților care se află temporar într-un alt stat membru decât cel de 

reședință, să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online în aceleași condiții ca 

în statul membru de reședință, fără a impune alte costuri suplimentare pentru 

accesul și utilizarea serviciului de conținut online. 

A fost introdusă de asemenea obligația, în sarcina furnizorilor de servicii de conținut 

online furnizate în schimbul unor sume de bani, de a verifica, la încheierea 

contractului, statul membru de reședință al abonatului. 

▪ Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 

tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE 

- Stabilește condițiile în care statele membre recunosc mijloacele de identificare 

electronică a persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența unui sistem 

notificat de identificare electronică al unui alt stat membru.  

Regulamentul stabilește norme pentru serviciile de încredere, în special pentru 

tranzacțiile electronice și un cadru juridic pentru semnăturile electronice, sigiliile 

electronice, mărcile temporale electronice, documentele electronice, serviciile de 

distribuție electronică înregistrate și serviciile de certificare pentru autentificarea 

unui site internet. 

▪ Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete - Stabilește 

anumite norme specifice în domeniul serviciilor de livrare de colete, în special 

serviciile de livrare transfrontalieră de colete. 
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▪ Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) 

(Text cu relevanță pentru SEE) -  Instituie un regim juridic privind protecția 

juridică a autorilor de programe pentru calculator. 

▪ Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 

(Regulamentul privind SOL în materie de consum) - Urmărește să contribuie la 

buna funcționare a pieței interne, în special la dimensiunea sa digitală, prin 

crearea unei platforme europene SOL (denumită în continuare „platforma SOL”) 

care să faciliteze soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, 

rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți online. 

▪ Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 

privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 

SAL în materie de consum) -  Reglementează un mijloc de soluționare alternativă 

a litigiilor naționale și transfrontaliere care privesc obligațiile contractuale 

prevăzute în contractele de vânzări sau în contractele de prestări de servicii între 

un comerciant stabilit în Uniune și un consumator rezident în Uniune. 

Drepturile și obligațiile participanților la comerțul electronic, astfel 

cum sunt conferite prin legislația europeană din materie 

În continuare vor fi prezentate drepturile și obligațiile participanților la comerțul 

electronic, după cum aceastea sunt incidente la nivelul consumatorilor ori  

comercianților. 

a. Consumatori 

Drepturi ale consumatorilor 

Act normativ Articol Descriere 

1. . Directiva 

2002/65/CE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

3 Înainte ca un consumator să fie obligat de un 

contract sau de o ofertă la distanță, acesta are 

dreptul să primească următoarele informații, în 

mod clar și comprehensibil, adecvat mijloacelor de 

comunicare la distanță utilizate, având în vedere 

principiile bunei-credințe în tranzacțiile 

comerciale și principiile care reglementează 

protecția celor care nu sunt capabili să își dea 

acordul, conform legislației statelor membre, 

privind: 

a) Furnizorul: 
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Act normativ Articol Descriere 

▪ identitatea și activitatea principală a 

furnizorului, adresa geografică la care 

furnizorul este stabilit și orice altă adresă 

geografică relevantă pentru relațiile 

consumatorului cu furnizorul; 

▪ identitatea reprezentantului furnizorului 

stabilit în statul membru de reședință al 

consumatorului și adresa geografică 

relevantă pentru relațiile clientului cu 

reprezentantul, în cazul în care există un 

astfel de reprezentant; 

▪ în cazul în care tranzacțiile consumatorului 

se desfășoară cu o persoană alta decât 

furnizorul, identitatea acesteia, calitatea 

în care aceasta acționează în raport cu 

consumatorul și adresa geografică relevantă 

pentru relațiile clientului cu persoana în 

cauză; 

▪ în cazul în care furnizorul este înregistrat 

într-un registru al comerțului sau un 

registru public similar, registrul comerțului 

în care este înregistrat furnizorul, precum 

și numărul de înregistrare sau mijlocul 

echivalent de identificare din registrul în 

cauză; 

▪ în cazul în care activitatea furnizorului face 

obiectul unei scheme de autorizare, datele 

autorității de supraveghere competente. 

b) Serviciul financiar 

▪ o descriere a principalelor caracteristici ale 

serviciului financiar; 

▪ prețul total care trebuie plătit de 

consumator furnizorului pentru serviciul 

financiar, inclusiv toate taxele, 

comisioanele și cheltuielile aferente, 

precum și toate taxele plătite prin 

intermediul furnizorului sau, în cazul în 

care nu se poate indica prețul exact, baza 

de calculare a prețului, care permite 

consumatorului să îl verifice; 

▪ după caz, un aviz care să indice faptul că 

serviciul financiar este aferent unor 
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Act normativ Articol Descriere 

instrumente ce implică riscuri speciale 

asociate cu trăsăturile lor specifice sau cu 

operațiunile care urmează să fie executate 

sau al căror preț depinde de fluctuațiile de 

pe piețele financiare din afara controlului 

furnizorului și că performanțele istorice nu 

sunt indicatori pentru performanțele 

viitoare; 

▪ un aviz privind posibilitatea să existe și alte 

taxe și costuri care nu se achită prin 

intermediul furnizorului sau care nu sunt 

impuse de acesta; 

▪ orice limite privind perioada pentru care 

informațiile furnizate sunt valabile; 

▪ moduri de plată și execuție; 

▪ orice cost suplimentar specific contractat 

de consumator pentru utilizarea 

mijloacelor de comunicare la distanță, în 

cazul în care se percep astfel de costuri. 

c) Contractul la distanță 

▪ existența sau absența unui drept de 

retragere în conformitate cu articolul 6 și, 

în cazul în care dreptul de retragere există, 

durata și condițiile de exercitare a 

acestuia, inclusiv informații privind suma pe 

care consumatorul trebuie să o plătească în 

temeiul articolului 7 alineatul (1), precum 

și consecințele neexercitării dreptului în 

cauză; 

▪ durata minimă a contractului la distanță, în 

cazul serviciilor financiare care trebuie 

prestate în permanență sau în mod 

recurent; 

▪ informații privind orice drepturi pe care le 

pot avea părțile de a rezilia contractul 

înainte de termen sau unilateral, în temeiul 

termenilor contractului la distanță, inclusiv 

orice penalități impuse de contract în astfel 

de cazuri; 

▪ instrucțiuni practice pentru exercitarea 

dreptului de retragere, care să indice, inter 
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Act normativ Articol Descriere 

alia, adresa la care trebuie trimisă 

notificarea de retragere; 

▪ statul membru sau statele membre ale 

căror legi sunt luate de furnizor drept bază 

pentru stabilirea relațiilor cu consumatorul 

înainte de încheierea contractului la 

distanță; 

▪ orice clauză contractuală privind legislația 

aplicabilă contractului la distanță și 

jurisdicția competentă; 

▪ limba sau limbile termenilor și condițiilor 

contractului, ale informațiilor prealabile 

menționate în prezentul articol, precum și 

limba sau limbile în care furnizorul decide 

să comunice pe perioada contractului la 

distanță, cu acordul consumatorului; 

d) Reparațiile 

▪ în cazul în care există sau nu un mecanism 

extrajudiciar de contestație și de reparație 

pentru consumatorul care este parte la 

contractul la distanță și, după caz, 

metodele de acces la acest mecanism; 

▪ existența fondurilor de garantare sau a 

altor forme de compensații, care nu sunt 

reglementate de Directiva 94/19/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 

30 mai 1994 privind sistemele de garantare 

a depozitelor (9) și Directiva 97/9/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 

3 martie 1997 privind sistemele de 

compensații pentru investitori. 

5 În orice moment în timpul relației contractuale, 

consumatorul are dreptul de a primi, la cerere, 

termenii și condițiile pe suport de hârtie. În plus, 

consumatorul are dreptul de a schimba mijlocul de 

comunicare la distanță utilizat, cu excepția 

cazurilor în care acesta este incompatibil cu 

contractul încheiat sau cu natura serviciilor 

financiare prestate. 
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Act normativ Articol Descriere 

6 Consumatorul are dreptul de a se retrage din 

contract, fără penalități și fără prezentarea 

vreunui motiv, timp de 14 zile calendaristice, 

începând: 

▪ fie din ziua încheierii contractului la distanță, 

cu excepția contractelor privind asigurările de 

viață, în cazul în care limita de timp începe de 

la momentul în care consumatorul este 

informat că s-a încheiat contractul la distanță; 

▪ fie din ziua în care consumatorul primește 

termenii și condițiile contractului și 

informațiile în conformitate cu articolul 5 

alineatul (1) sau (2), în cazul în care aceasta 

survine mai târziu decât data menționată la 

prima liniuță. 

În cazul contractelor la distanță privind asigurările 

de viață reglementate de Directiva 90/619/CEE și 

în cazul operațiunilor privind pensiile personale, 

termenul în care poate fi exercitat dreptul de 

retragere este de 30 de zile calendaristice. 

Dreptul de retragere nu este aplicabil: 

a) serviciilor financiare al căror preț depinde de 

fluctuațiile de pe piața financiară din afara 

controlului furnizorului, care pot apărea în 

timpul perioadei de retragere, cum ar fi 

serviciile legate de: 

▪ operațiuni valutare; 

▪ instrumente de pe piața monetară;  

▪ valori mobiliare negociabile; 

▪ unități în fonduri de plasament colectiv; 

▪ contracte financiare la termen (futures), 

inclusiv instrumentele echivalente 

regularizate în numerar; 

▪ contracte la termen pe rata dobânzii (FRA); 

▪ contracte swap pe rata dobânzii sau pe 

devize, curs de schimb și acțiuni (equity 

swaps); 

▪ opțiuni de cumpărare sau vindere a 

instrumentelor menționate la această 

literă, inclusiv instrumentele echivalente 
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Act normativ Articol Descriere 

regularizate în numerar. Această categorie 

include în special opțiunile pe devize și pe 

rata dobânzii; 

b) polițelor de asigurare pentru călătorie și bagaje 

sau polițelor de asigurare similare pe termen 

scurt, cu o durată mai mică de o lună; 

c) contractelor a căror execuție a fost realizată 

complet de ambele părți, la cererea expresă a 

consumatorului, înainte ca acesta să își 

exercite dreptul de retragere. 

Obligații ale consumatorilor 

Act normativ Articol Descriere 

Directiva 

2002/65/CE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

7 În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de 

retragere, acestuia i se poate cere să plătească, fără 

întârzieri nejustificate, numai serviciul financiar 

prestat efectiv de furnizor în conformitate cu 

contractul la distanță. Executarea contractului poate 

începe numai după ce consumatorul și-a dat acordul. 

Valoarea care trebuie plătită: 

▪ nu trebuie să depășească suma proporțională cu 

serviciul deja prestat, în comparație cu 

acoperirea totală a contractului la distanță; 

▪ nu trebuie să fie interpretată în nici un caz ca 

penalitate. 

Consumatorul este obligat să ramburseze furnizorului 

orice sume și proprietăți pe care le-a primit de la 

furnizor, fără întârzieri nejustificate și în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice. Această perioadă 

începe din ziua în care consumatorul expediază 

notificarea de retragere. 
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b. Comercianți 

Drepturi ale comercianților 

Act normativ Articol Descriere 

1. Regulamentul 

(UE) 2018/302 

al PE 

3 În raport cu obligațiile menționate în art. 3, 

Comerciantul este exonerat de respectivele obligații 

legale dacă blocarea sau limitarea accesului 

clientului, ori redirecționarea este necesară pentru 

a asigura respectarea unei dispoziții legale 

prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația unui 

stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii, al 

cărui obiect îl fac activitățile comerciantului. 

5 În raport cu obligația prevăzută în art. 5, în cazul în 

care se justifică din motive obiective, Comerciantul 

are dreptul de a amâna livrarea bunurilor sau 

prestarea serviciului până în momentul în care 

comerciantul primește confirmarea că tranzacția de 

plată a fost inițiată în mod corespunzător. 

De asemenea, cu privire la obligația prevăzută în art. 

5, comercianții au dreptul să solicite comisioane 

pentru utilizarea unui instrument de plată pe bază 

de card pentru care comisioanele interbancare nu 

sunt reglementate în temeiul capitolului II din 

Regulamentul (UE) 2015/751 și pentru serviciile de 

plată cărora nu li se aplică Regulamentul (UE) 

nr. 260/2012, cu excepția cazului în care interdicția 

sau limitarea dreptului de a solicita comisioane 

pentru utilizarea instrumentelor de plată în 

conformitate cu articolul 62 alineatul (5) din 

Directiva (UE) 2015/2366 a fost introdusă în dreptul 

statului membru căruia i se supune activitatea 

comerciantului. Comisioanele percepute nu 

depășesc costurile directe suportate de către 

comerciant pentru utilizarea instrumentului de plată 

respectiv. 

2. Regulamentul 

(UE) 2017/1128 

al PE   

5 În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la 

statul membru de reședință al abonatului în perioada 

de valabilitate a contractului pentru furnizarea unui 

serviciu de conținut online, furnizorul are dreptul să 

repete verificarea statului membru de reședință al 
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abonatului, în conformitate cu prevederile alin. 2 

din acest articol. 

Furnizorul are dreptul să solicite abonatului să 

furnizeze informațiile necesare pentru stabilirea 

statului membru de reședință al abonatului în 

conformitate cu art. 5. În cazul în care abonatul nu 

furnizează aceste informații și, prin urmare, 

furnizorul nu este în măsură să verifice statul 

membru de reședință al abonatului, furnizorul nu 

permite, în temeiul prezentului regulament, accesul 

sau utilizarea de către abonat a serviciului de 

conținut online atunci când acesta se află temporar 

pe teritoriul unui stat membru. 

6 Furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat 

fără plata unei sume de bani are dreptul să permită 

abonaților săi care se află temporar pe teritoriul unui 

stat membru să acceseze și să utilizeze serviciul de 

conținut online cu condiția ca furnizorul să verifice 

statul membru de reședință al abonatului, în 

conformitate cu acest regulament 

3. Directiva 

2011/62/UE A 

Parlamentului 

European Și A 

Consiliului 

20 – 85c Este reglementată obligația statului de a acorda, în 

anumite condiții, dreptul persoanelor care sunt 

autorizate sau au dreptul să furnizeze medicamente, 

să vândă la distanță, prin intermediul serviciilor 

societății informaționale, medicamente ce se 

eliberează fără prescripție medicală. 

Obligații ale comercianților 

Act normativ Articol Descriere 

1. Regulamentul 

(UE) 2018/302 

al PE 

3 Comerciantul este obligat să nu blocheze și să nu 

limiteze, prin utilizarea de măsuri tehnologice sau în 

alte moduri, accesul clienților la interfața online a 

comerciantului din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul 

acestuia. 

Comerciantul este obligat să nu redirecționeze 

clienții, din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea, de domiciliul sau sediul acestora, 

către o versiune a interfeței sale online care este 
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diferită de cea a interfeței online la care clienții au 

încercat inițial să aibă acces și care, prin structura 

sa, prin limba utilizată sau ca urmare a altor 

caracteristici, este destinată în mod expres clienților 

de o anumită cetățenie sau naționalitate sau cu un 

anumit domiciliu sau sediu, cu excepția cazului în 

care clienții și-au dat consimțământul explicit 

pentru o astfel de redirecționare. În cazul unei 

redirecționări care are loc cu consimțământul 

explicit al clienților, aceștia continuă să aibă acces 

cu ușurință la versiunea interfeței online la care au 

încercat inițial să aibă acces. 

4 Comerciantul este obligat să nu aplice bunurilor sau 

serviciilor sale condiții generale de acces care 

diferă, din motive legate de cetățenia sau 

naționalitatea clientului sau de domiciliul ori sediul 

său, în cazul în care clientul dorește să: 

▪ cumpere bunuri de la un comerciant și fie 

bunurile sunt livrate la o adresă dintr-un stat 

membru unde comerciantul oferă livrarea în 

condițiile generale de acces, fie acestea sunt 

ridicate dintr-un loc convenit de comerciant și de 

client într-un stat membru în care comerciantul 

oferă această posibilitate în condițiile generale 

de acces; 

▪ să primească servicii prestate pe cale electronică 

din partea unui comerciant, altele decât 

serviciile a căror caracteristică principală constă 

în furnizarea accesului la opere sau alte obiecte 

protejate prin dreptul de autor sau în utilizarea 

acestora, inclusiv în vânzarea de opere protejate 

prin dreptul de autor sau de alte obiecte 

protejate sub o formă nematerială (doar pentru 

comercianții care nu sunt scutiți de la plata TVA 

în temeiul dispozițiilor din titlul XII capitolul 1 din 

Directiva 2006/112/CE); 

▪ să îi fie prestate servicii de către un comerciant, 

altele decât serviciile prestate pe cale 

electronică, într-un loc fizic pe teritoriul unui 

stat membru unde comerciantul își desfășoară 

activitatea. 
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 5 ▪ Comerciantul este obligat să nu aplice, în cadrul 

tranzacțiilor de plată care se încadrează în seria 

de mijloace de plată acceptate de acesta, din 

motive legate de cetățenia sau naționalitatea, 

sau de domiciliul ori sediul clientului, de locul în 

care este situat contul de plăți, de sediul 

prestatorului de servicii de plată sau de locul 

emiterii unui instrument de plată în Uniune, 

condiții diferite pentru o operațiune de plată în 

cazul în care: 

▪ operațiunea de plată este efectuată prin 

intermediul unei tranzacții electronice prin 

transfer de credit, debitare directă sau printr-un 

instrument de plată pe bază de card în cadrul 

aceleiași mărci și categorii de plată; 

▪ cerințele de autentificare sunt îndeplinite, în 

temeiul Directivei (UE) 2015/2366; și 

▪ operațiunile de plată sunt efectuate într-o 

monedă acceptată de către comerciant. 

2. Regulamentul 

(UE) 2017/1128 

al PE   

3 Furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat 

în schimbul unei sume de bani, este obligat să 

permită unui abonat care se află temporar într-un 

stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de 

conținut online în aceleași condiții ca în statul 

membru de reședință, inclusiv prin asigurarea 

accesului la același conținut, pe aceeași gamă și 

număr de dispozitive, pentru același număr de 

utilizatori și cu aceleași funcționalități. fara a 

impune alte costuri suplimentare pentru accesul și 

utilizarea serviciului de conținut online.  

Furnizorul este obligat să nu ia măsuri pentru 

reducerea calității livrării serviciului de conținut 

online atunci când furnizează serviciul de conținut 

online într-un alt stat membru decât cel de 

reședință. 

Pe baza informațiilor pe care le deține, furnizorul 

este obligat să ofere abonatului informații privind 

calitatea livrării serviciului de conținut online atunci 

când furnizează serviciul de conținut online într-un 

alt stat membru decât cel de reședință. Informațiile 

trebuie furnizate abonatului înainte de furnizarea 
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serviciului de conținut online respectiv și prin 

mijloace adecvate și proporționale. 

5 Furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat 

în schimbul unei sume de bani este obligat să 

verifice, la încheierea unui astfel de contract, statul 

membru de reședință al abonatului, conform art. 5. 

6 Furnizorul își informează abonații, titularii relevanți 

ai drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, 

precum și titularii relevanți ai altor drepturi asupra 

conținutului serviciului de conținut online, cu privire 

la decizia sa de a furniza serviciul de conținut online 

în conformitate cu alineatul (1) înainte de a furniza 

serviciul respectiv. Informațiile sunt furnizate prin 

mijloace adecvate și proporționale. 

8 Datele colectate în temeiul articolului 5 sunt 

utilizate exclusiv în scopul verificării statului 

membru de reședință al abonatului. Acestea nu sunt 

comunicate, transferate, partajate, cedate prin 

licențe sau transmise sau dezvăluite în alt mod 

titularilor drepturilor de autor sau ai drepturilor 

conexe sau titularilor oricăror alte drepturi asupra 

conținutului serviciilor de conținut online sau 

oricăror alți terți. 

(3)   Datele colectate în temeiul articolului 5 nu sunt 

păstrate de un furnizor de servicii de conținut online 

pe o perioadă de timp mai lungă decât cea necesară 

pentru a finaliza verificarea statului membru de 

reședință al abonatului în temeiul articolului 5 

alineatul (1) sau (2). La finalizarea fiecărei 

verificări, datele sunt distruse imediat și definitiv. 

9 Până la 21 mai 2018 furnizorul unui serviciu de 

conținut online furnizat în schimbul unei sume de 

bani verifică, în conformitate cu prezentul 

regulament, statul membru de reședință al 

abonaților care au încheiat contracte pentru 

furnizarea serviciului de conținut online înainte de 

data respectivă. 

În termen de două luni de la data la care furnizorul 

unui serviciu de conținut online furnizat fără plata 
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unei sume de bani îl furnizează în conformitate cu 

articolul 6, acesta verifică, în conformitate cu 

prezentul regulament, statul membru de reședință 

al abonaților care au încheiat contracte pentru 

furnizarea serviciului de conținut online înainte de 

data respectivă. 

3. Directiva 

2000/31/CE a 

PE 

5 Furnizorul de servicii este obligat să facă posibil un 

acces ușor, direct și permanent al destinatarilor 

serviciului și al autorităților competente cel puțin la 

următoarele informații: 

▪ numele furnizorului de servicii; 

▪ adresa geografică la care este stabilit furnizorul 

de servicii; 

▪ coordonatele furnizorului de servicii, inclusiv 

adresa de poștă electronică la care poate fi 

contactat rapid și să se comunice cu el în mod 

direct și eficient; 

▪ în cazul în care furnizorul de servicii este 

înregistrat într-un registru de comerț sau un 

registru public similar, registrul de comerț în care 

furnizorul de servicii este înregistrat și numărul 

de înregistrare sau mijlocul echivalent de 

identificare din acel registru; 

▪ în cazul în care activitatea este supusă unui regim 

de autorizare, coordonatele autorității de 

supraveghere pertinente; 

▪ în ceea ce privește profesiile reglementate: 

o orice organism profesional sau instituție 

similară la care furnizorul este înregistrat; 

o titlul profesional și statul membru în care este 

acordat; 

o o referire la normele profesionale aplicabile 

în statul membru de stabilire și la mijloacele 

de a le accesa; 

▪ în cazul în care furnizorul desfășoară o activitate 

supusă la TVA, numărul de identificare menționat 

la articolul 22, alineatul (1) din a șasea Directivă 

77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind 

armonizarea legislațiilor statelor membre în 

materie de impozite pe cifra de afaceri – Sistemul 
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comun de taxe pe valoarea adăugată: baza de 

impunere unitară (29). 

▪ În plus față de celelalte cerințe privind 

informațiile prevăzute de dreptul comunitar, în 

cazul în care serviciile societății informaționale 

menționează prețuri, acestea trebuie să fie 

indicate în mod clar și neechivoc și, în special, să 

se precizeze dacă taxele și costurile de livrare 

sunt incluse. 

7 Furnizorii de servicii care efectuează comunicări 

comerciale nesolicitat prin poștă electronică sunt 

obligați atunci când efectueze aceste comunicări, 

acestea să poată fi identificate în mod clar și 

neechivoc, imediat ce sunt primite de destinatar. 

Furnizorii de servicii care expediază comunicări 

comerciale nesolicitate prin poșta electronica sunt 

obligați să consulte cu regularitate și să respecte 

registrele „opt-out” în care se pot înregistra 

persoanele fizice care nu doresc să primească astfel 

de comunicări. 

10 Furnizorul de servicii este obligat să furnizeze cel 

puțin informațiile de mai jos, formulate clar, 

comprehensibil, neechivoc și înainte ca destinatarul 

serviciilor să lanseze comanda: 

▪ diferitele etape tehnice de urmat pentru 

încheierea contractului; 

▪ dacă este sau nu arhivat contractul încheiat de 

către furnizorul de servicii și dacă este accesibil 

sau nu; 

▪ mijloacele tehnice de identificare și corectare a 

erorilor comise la introducerea datelor, înainte 

de lansarea comenzii; 

▪ limbile propuse pentru încheierea contractului. 

Exceptând cazul în care părțile care sunt 

consumatori convin altfel, furnizorul de servicii este 

obligat să indice eventualele coduri de conduită 

pertinente cărora i se supune, precum și informații 

despre modul în care aceste coduri pot fi consultate 

electronic. 
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Furnizorul este obligată să pună la dispoziția 

destinatarului clauzele contractuale și condițiile 

generale furnizate, într-un mod care să îi permită 

acestuia să le păstreze și să le reproducă. 

11 Furnizorul de servicii este obligat să confirme 

primirea comenzii fără amânări nejustificate și prin 

mijloace electronice; 

Exceptând cazul în care părțile care nu sunt 

consumatori convin altfel, furnizorul de servicii este 

obligat să pună la dispoziția destinatarului serviciilor 

mijloacele tehnice adecvate, eficiente și accesibile 

care să îi permită să identifice și să corecteze erorile 

de introducere a datelor înainte de a lansa comanda. 

4. Directiva 

2011/62/UE A 

Parlamentului 

European Și A 

Consiliului 

20 – 85c Persoana autorizată sau care are dreptul de a furniza 

medicamente și la distanță, are obligația de a 

notifica statului membru în care este stabilită: 

▪ numele sau denumirea comercială și adresa 

permanentă a punctului de lucru de unde sunt 

furnizate medicamentele respective; 

▪ data începerii activității de oferire de 

medicamente spre vânzare la distanță către 

populație prin intermediul serviciilor societății 

informaționale; 

▪ adresa site-ului de Internet utilizat în acest scop 

și toate informațiile relevante necesare pentru 

identificarea site-ului de Internet; 

▪ dacă este cazul, clasificarea în conformitate cu 

titlul VI a medicamentelor oferite spre vânzare la 

distanță către populație prin intermediul 

serviciilor societății informaționale. 

Persoana autorizată sau care are dreptul de a furniza 

medicamente și la distanță, are obligația de a 

îndeplini, pe lângă celelalte cerințe de informare 

prevăzute în Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății 

informaționale, în special ale comerțului electronic, 

pe piața internă, următoarele cerințe de informare, 

prin intermediul site-ului de internet care ofertă 

medicamentele: 
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▪ datele de contact ale autorității competente sau 

ale autorității notificate în temeiul obligației 

menționate mai sus; 

▪ o legătură hyperlink la site-ul de internet creat 

de statul membru de stabilire în acest sens; 

▪ logoul comun creat în acest sens, recunoscut în 

întreaga Uniune, afișat clar pe fiecare pagină a 

site-ului de Internet care are legătură cu oferta 

de vânzare de medicamente la distanță către 

populație. Logoul comun conține o legătură 

hyperlink către poziția în care este înscrisă 

persoana pe lista persoanelor care oferă 

medicamente spre vânzare la distanță către 

populație prin intermediul serviciilor societății 

informaționale, precum și adresele site-urilor de 

Internet ale acestora.  

5. Directiva 

2002/65/CE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

5 Furnizorul contractual al serviciilor financiare are 

obligația să comunice consumatorului toți termenii 

și toate condițiile contractului și informațiile 

menționate la articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 

pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil 

disponibil și accesibil consumatorului în timp util, 

înainte ca acesta să fie obligat de un contract sau de 

o ofertă la distanță. 

Furnizorul trebuie să își îndeplinească obligația 

menționată mai sus imediat după încheierea 

contractului la distanță, în cazul în care contractul a 

fost încheiat la cererea consumatorului, prin 

utilizarea unui mijloc de comunicare la distanță care 

nu permite transmiterea termenilor și condițiilor 

contractului și a informațiilor în conformitate cu 

obligația impusă furnizorului. 

7 Fără nici o întârziere nejustificată și în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice, furnizorul 

rambursează consumatorului orice sume pe care le-

a primit de la acesta în temeiul contractului la 

distanță, cu excepția sumei menționate la articolul 

7 alin. 1. Această perioadă începe din ziua în care 

furnizorul primește notificarea de retragere. 
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B. La nivel național 

Legea 365/2002 califică doar conceptul de serviciu al societății informaționale, 

neprevăzând o definiție și pentru noțiunea de comerț electronic.  

Totuși, deși nu conține o definiție ca atare, Capitolul III – Contractele încheiate prin 

mijloace electronice, vizează în mod direct și domeniul comerțului electronic, 

conținând prevederi cu privire la formarea contractului, așa cum este prezentat mai 

jos.Dispoziții generale privind comerțul electronic. Legea nr. 365/2002 

 

În legătură cu Legea nr. 365/2002, anterior menționată, aceasta este structurată în 

8 capitole, respectiv:  

Capitolul I – Dispoziții generale;  

Capitolul II – Furnizarea serviciilor societății informaționale;  

Capitolul III – Contractele încheiate prin mijloace electronice;  

Capitolul IV – Răspunderea furnizorilor de servicii;  

Capitolul V – Supraveghere si control;  

Capitolul VI – Soluționarea litigiilor;  

Capitolul VII – Sancțiuni civile și contravențiile; și  

(Capitolul VIII - abrogat) 

Capitolul IX – Dispoziții finale. 

La nivelul Capitolului I sunt prezentate o serie de concepte, precum cel de serviciu 

al societății informaționale, mijloace electronice, domeniu, comunicare comercială, 

etc. Totodată, sunt prezentate scopul și domeniul de aplicare ale legii, arătându-se 

cazurile în care legea română se aplică serviciilor societății informaționale.  

În cadrul Capitolului II sunt reglementate anumite obligații de informare în sarcina 

furnizorilor de servicii, precum și condițiile în care pot fi efectuate comunicările 

comerciale. 

Capitolul III din cadrul aceluiași act normativ este dedicat modalității de încheiere 

a contractului prin mijloace electronice, respectiv formarea consimțământului, 

momentul încheierii contractului, precum și anumite obligații de informare. 

În cadrul Capitolului IV este reglementată răspunderea furnizorilor de servicii, 

arătându-se cazurile în care aceștia pot răspunde, precum și cazurile în care aceștia 

sunt exonerați de răspundere, iar în Capitolul V sunt reglementate anumite obligații 

de informare, în sarcina furnizorilor de servicii, atunci când destinatarii serviciilor 

desfășoară activități cu aparență nelegală sau dacă furnizează anumite informații 

cu o astfel de aparență, sau obligații constând în întreruperea furnizării anumitor 

servicii. 

Capitolul VI conține anumite prevederi procedurale cu privire la litigiile ce pot 

apărea ca urmare a încălcării dispozițiilor Legii 365/2002. 



 

75 

La nivelul Capitolului VII sunt reglementate o serie de contravenții, precum și 

organele abilitate să constate aceste contravenții și să aplice sancțiunile în cauză, 

dar și unele sancțiuni civile, respectiv anumite cazuri de nulitate a contractelor 

privind servicii ale societății informaționale, pe care le poate invoca destinatarul în 

vederea desființării acestor contracte. 

Capitolul IX conține dispozițiile finale, conținând însă și o dispoziție procedurală 

privind sarcina probei îndeplinirii anumitor obligații reglementate de Legea 

365/2002, în cazul litigiilor privind furnizarea unui serviciu al societății 

informaționale, declanșat între furnizorul serviciului și un destinatar al acestui 

serviciu, atunci când destinatarul are calitatea de consumator. Astfel, în acest caz 

se dispune că sarcina probei aparține furnizorului de servicii. 

9.1.2 Evoluția cadrului legislativ 

În legătură cu evoluția cadrului legislativ, trebuie menționat faptul că principalul 

act normativ la nivel european, respectiv Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale 

serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața 

internă, nu a suferit modificări până în prezent.  

În acest sens, au existat o serie de discuții cu privire la necesitatea actualizării 

acestui act normativ, având în vedere contextul de la data adoptării sale și evoluția 

ulterioară a societății informaționale, discuții purtate în special cu privire la 

răspunderea furnizărilor de servicii, care acționează ca intermediari. Aceste 

dezbateri nu s-au concretizat însă prin modificarea Directivei, până la acest 

moment. 

În ceea ce privește Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, având în vedere 

că acest act normativ implementează Directiva 2000/31, directivă ce nu a suferit 

modificări, astfel cum s-a arătat în cele de mai sus, nici acest act normativ nu a 

suferit modificări substanțiale. De la republicarea din anul 2006, Legea nr. 365/2002 

a suferit o singură modificare, respectiv prin intermediul Legii nr. 187/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, sens în care Capitolul 

VIII Infracţiuni săvârşite în legătură cu emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată 

electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de 

operaţiuni financiare din Legea nr. 365/2002 a fost abrogat, iar infracțiunile 

reglementate în cadrul acestuia au fost preluate în Codul penal. 

De asemenea, de menționat în acest context evolutiv al comerțului electronic sunt 

următoarele propuneri la nivel european, ce au un impact semnificativ nu numai în 

domeniul serviciilor societății informaționale, dar și în cel al comerțului electronic, 

aceste fiind prezentate în subsecțiunea de mai jos: 

▪ Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte 

de vânzare la distanță de bunuri. 
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▪ Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital. 

9.1.3 Priorități de reglementare la nivel european  

(i) Un act relevant pentru comerțul electronic de tipul B2C este Propunerea 

de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de 

contracte de vânzare la distanță de bunuri. 

Prin intermediul propunerii în cauză sunt stabilite anumite cerințe privind 

contractele de vânzare la distanță încheiate între vânzător și consumator, în special 

normele privind conformitatea bunurilor, măsurile reparatorii în caz de 

neconformitate și modalitățile de exercitare a acestor măsuri reparatorii. 

Trebuie menționat faptul că, în forma actuală a propunerii, dispozițiile acestei 

directive vizează doar vânzarea de bunuri, nu și furnizarea de servicii. Astfel, printre 

principalele obligații pe care le stabilește propunerea de directivă se regăsesc: 

▪ Obligația vânzătorului de a se asigura că bunurile respectă cantitatea, calitatea 

și descrierea prevăzute în contract, ceea ce presupune că, în cazul în care 

vânzătorul îi prezintă consumatorului un eșantion sau un model, bunurile posedă 

calitatea eșantionului sau a modelului respectiv și corespund descrierii acestuia; 

bunurile sunt corespunzătoare scopului special pentru care consumatorul le 

solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului la încheierea 

contractului și pe care vânzătorul l-a acceptat; bunurile dețin calitățile și 

capacitățile de funcționare indicate în orice declarație precontractuală care face 

parte integrantă din contract. 

▪ Obligația vânzătorului de a pune la dispoziția consumatorului un certificat de 

garanție, pe un suport durabil și redactat într-un limbaj simplu și inteligibil. 

Acest certificat trebuie să conțină o declarație clară privind drepturile 

consumatorului, astfel cum sunt prevăzute în propunerea de directivă, o 

declarație clară prin care se indică faptul că aceste drepturi nu sunt afectat de 

garanția comercială și condițiile garanției comerciale care depășesc drepturile 

legale ale consumatorului, informații cu privire la durata, transferabilitatea, 

domeniul de aplicare teritorial și existența oricăror taxe pe care consumatorul 

ar putea să le suporte pentru a beneficia de garanția comercială, numele și 

adresa garantului și, în cazul unei alte persoane decât garantul, persoana căreia 

îi poate fi adresată o reclamație și procedura prin care urmează să se adreseze 

reclamația. 

Astfel, această propunere de directivă introduce o serie de drepturi și obligații 

pentru participanții la activitatea de comerț electronic, așa cum au fost prezentate 

mai sus, și cum vor fi detaliate în continuare: 
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Drepturi pentru consumatori: 

Drepturi 

Act normativ Articol Descriere 

Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

privind 

anumite 

aspecte 

referitoare la 

contractele de 

vânzare online 

și la alte tipuri 

de contracte 

de vânzare la 

distanță de 

bunuri 

(aplicabilă doar 

vânzătorilor de 

bunuri, nu și 

furnizorilor de 

servicii) 

9 În cazul neconformității cu prevederile contractului 

comercial avut în vedere, consumatorul are dreptul ca 

bunurile să fie aduse în conformitate de către vânzător, 

gratuit, prin reparație sau înlocuire, în conformitate cu 

articolul 11.  

Orice reparație sau înlocuire se efectuează într-un 

termen rezonabil și fără vreun inconvenient 

semnificativ pentru consumator, ținând seama de 

natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul 

a solicitat bunurile în cauză.  

Consumatorul are dreptul la o reducere proporțională a 

prețului în conformitate cu articolul 12 sau la 

rezoluțiunea contractului în conformitate cu 

articolul 13, în cazul în care:  

▪ reparația sau înlocuirea este imposibilă sau ilegală;  

▪ vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea 

într-un termen rezonabil;  

▪ o reparație sau înlocuire ar cauza consumatorului un 

inconvenient semnificativ sau  

▪ vânzătorul a declarat sau este evident din 

circumstanțele cazului că vânzătorul nu va pune 

bunurile în conformitate cu dispozițiile contractului 

într-un termen rezonabil.  

Consumatorul are dreptul de a refuza plata unei părți 

restante din prețul bunurilor, până în momentul în care 

vânzătorul pune bunurile în conformitate cu contractul. 

11 Consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu 

excepția cazului în care opțiunea aleasă ar fi 

imposibilă, ilegală sau, în comparație cu cealaltă 

opțiune disponibilă, ar impune asupra vânzătorului 

costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare 

toate circumstanțele, inclusiv:  

▪ valoarea pe care bunurile ar avea-o în cazul în care 

nu ar exista neconformitatea cu contractul; 

▪ însemnătatea neconformității cu contractul;  

▪ dacă măsura reparatorie alternativă ar putea fi 

executată fără vreun inconvenient semnificativ 

pentru consumator.  
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Drepturi și obligații pentru comerciant 

Drepturi 

Act normativ Articol Descriere 

Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

privind anumite 

aspecte 

referitoare la 

contractele de 

vânzare online 

și la alte tipuri 

de contracte de 

vânzare la 

distanță de 

bunuri 

(aplicabilă doar 

vânzătorilor de 

bunuri, nu și 

furnizorilor de 

servicii) 

16 În cazul în care vânzătorul este răspunzător față de 

consumator pentru o neconformitate cu contractul care 

rezultă dintr-un act sau o omisiune a unei persoane în 

etapele anterioare ale seriei de tranzacții, vânzătorul 

are dreptul să solicite măsuri reparatorii din partea 

persoanei sau a persoanelor responsabile din seria de 

tranzacții.  

Persoana căreia vânzătorul îi poate solicita măsuri 

reparatorii, acțiunile relevante și condițiile de 

exercitare se stabilesc la nivelul legislației naționale. 

Obligații 

Act normativ Articol Descriere 

Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

privind anumite 

aspecte 

referitoare la 

contractele de 

vânzare online 

și la alte tipuri 

de contracte de 

vânzare la 

4 Vânzătorul este obligat să se asigură că, pentru a fi în 

conformitate cu contractul, bunurile, în măsura în care 

este relevant:  

▪ respectă cantitatea, calitatea și descrierea 

prevăzute de contract, ceea ce presupune că, în 

cazul în care vânzătorul îi prezintă consumatorului 

un eșantion sau un model, bunurile posedă calitatea 

eșantionului sau a modelului respectiv și corespund 

descrierii acestuia;  

▪ sunt corespunzătoare scopului special pentru care 

consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a 

adus la cunoștința vânzătorului la încheierea 

contractului și pe care vânzătorul l-a acceptat și  
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distanță de 

bunuri 

(aplicabilă doar 

vânzătorilor de 

bunuri, nu și 

furnizorilor de 

servicii) 

▪ dețin calitățile și capacitățile de funcționare 

indicate în orice declarație precontractuală care 

face parte integrantă din contract.  

10 În cazul în care vânzătorul nu remediază 

neconformitatea cu contractul prin înlocuire, 

vânzătorul preia bunurile înlocuite pe cheltuiala sa, cu 

excepția cazului în care părțile au convenit altfel după 

ce consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului 

neconformitatea cu contractul.  

În cazul în care consumatorul a instalat bunurile într-un 

mod compatibil cu natura și cu destinația lor, înainte de 

apariția neconformității cu contractul, obligația de a lua 

înapoi bunurile înlocuite include îndepărtarea bunurilor 

neconforme și instalarea bunurilor livrate în schimbul 

celor neconforme sau suportarea costurilor acestor 

operațiuni.  

15 Furnizorul trebuie să pună la dispoziția consumatorului 

un certificat de garanție, pe un suport durabil și 

redactat într-un limbaj simplu și inteligibil. Acesta 

conține următoarele elemente:  

▪ declarație clară privind drepturile juridice ale 

consumatorului, astfel cum se prevede în prezenta 

directivă, și o declarație clară prin care se indică 

faptul că acele drepturi nu sunt afectate de garanția 

comercială și  

▪ condițiile garanției comerciale care depășesc 

drepturile legale ale consumatorului, informații cu 

privire la durata, transferabilitatea, domeniul de 

aplicare teritorial și existența oricăror taxe pe care 

consumatorul ar putea să le suporte pentru a 

beneficia de garanția comercială, numele și adresa 

garantului și, în cazul unei alte persoane decât 

garantul, persoana căreia îi poate fi adresată o 

reclamație și procedura prin care urmează să se 

adreseze reclamația. 

(ii) Totodată, deși Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare 

de conținut digital nu privește în mod direct domeniul comerțului 

electronic, având în vedere specificul de reglementare al acesteia, 

apreciem că respectivul act normativ va avea un impact semnificativ în 

acest domeniu, în sfera comerțului electronic B2C, deoarece marea 
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majoritate a contractelor la care se referă vor face parte din sfera 

comerțului electronic. 

Astfel, prin intermediul propunerii în cauză sunt stabilite anumite cerințe 

referitoare la contractele de furnizare de conținut digital consumatorilor, în special 

normele privind conformitatea conținutului digital cu contractul, măsurile 

reparatorii în cazul unei neconformități și modalitățile de exercitare a acestor 

măsuri reparatorii, precum și privind modificarea și obținerea rezoluțiunii unor 

astfel de contracte. 

Această propunere de directivă introduce o serie de concepte, precum: 

▪ conținut digital, acesta fiind definit ca reprezentând: 

a) Datele produse și furnizate în format digital, de exemplu video, audio, 

aplicații, jocuri digitale și orice alt software; 

b) Un serviciu care permite crearea, prelucrarea sau stocarea datelor în format 

digital, în cazul în care aceste date sunt furnizate de către consumator; și 

c) Un serviciu care permite schimbul de date în format digital, care sunt oferite 

de alți utilizatori ai serviciului și orice altă interacțiune cu aceste date; 

sau  

▪ mediu digital, acesta fiind definit ca reprezentând echipamente hardware, 

conținut digital și orice conexiune de rețea, în măsura în care se află sub 

controlul utilizatorului. 

Se precizează că directiva în cauză ar urma să se aplice oricărui contract în care un 

furnizor furnizează conținut digital unui consumator sau se angajează să facă acest 

lucru și, în schimb, acesta din urmă plătește un preț sau oferă în mod activ o 

contraprestație nepecuniară, sub formă de date cu caracter personal sau orice alt 

tip de date. 

Totodată, prin dispozițiile cuprinse în această propunere de directivă sunt 

reglementate o serie de cerințe cu privire la conformitatea conținutului digital cu 

contractul, precum și condițiile răspunderii furnizorului.  

În acest sens, se arată că furnizorul urmează să răspundă pentru: 

a) orice nefurnizare a conținutului digital; 

b) orice neconformitate existență în momentul în care este furnizat conținutul 

digital și 

c) în cazul în care, conform dispozițiilor contractuale, conținutul digital este 

furnizat pe parcursul unei perioade de timp, pentru orice neconformitate care 

survine în cursul aceste perioade. 

Măsurile reparatorii prevăzute în conținutul acestui act normativ sunt diferite în 

funcție de condițiile în care intervine răspunderea furnizorului. 
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În ceea ce privește dreptul la despăgubiri, acesta va trebui reglementat prin normele 

interne fiecărui stat membru, ținând cont de direcția stabilită de directivă, respectiv 

de faptul că furnizorul este răspunzător față de consumator pentru orice daune 

economice aduse mediului digital al consumatorului cauzate de neconformitatea 

conținutului digital cu contractul sau de nefurnizarea conținutului digital; 

despăgubirile trebuie să pună consumatorul, pe cât posibil, în situația în care ar fi 

fost în cazul în care conținutul digital ar fi fost furnizat în mod corespunzător și în 

conformitate cu contractul. 

În continuare vor fi prezentate, în mod detaliat, drepturile și obligațiile pe care le 

au participanții la activitatea de comerț electronic, defalcate pe categoria 

comercianților și a consumatorilor. 

Drepturi pentru consumatori: 

Act normativ Articol Descriere 

Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

anumite aspecte 

referitoare la 

contractele de 

furnizare de 

conținut digital 

11 Măsurile reparatorii în caz de nefurnizare  

În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligația 

de furnizare a conținutului digital în conformitate cu 

articolul 5, consumatorul are dreptul de a obține 

rezoluțiunea contractului imediat, în temeiul 

articolului 13. 

12 În temeiul art. 12, în cazul neconformității cu 

contractul, consumatorul are dreptul la punerea în 

conformitate cu contractul a conținutului digital, 

gratuit, cu excepția cazului în care acest lucru este 

imposibil, disproporționat sau ilegal. 

Consumatorul are dreptul, în cazul în care conținutul 

digital este pus la dispoziție în schimbul unui preț, la o 

reducere proporțională a prețului, cu diminuarea valorii 

conținutului digital primit în comparație cu valoarea 

acestui conținut în cazul în care ar fi fost în 

conformitate cu contractul. 

Totodată, consumatorul are dreptul la rezoluțiunea 

contractului în cazul în care:  

a. măsura reparatorie pentru punerea conținutului 

digital în conformitate este imposibilă, 

disproporționată sau ilegală;  

b. furnizorul nu a finalizat măsura reparatorie într-un 

anumit termen; 

c. măsura reparatorie pentru punerea conținutului 

digital în conformitate ar cauza un inconvenient 

semnificativ pentru consumator sau  
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Act normativ Articol Descriere 

d. furnizorul a declarat sau este evident din 

circumstanțele cazului că furnizorul nu va pune 

conținutul digital în conformitate cu contractul.  

Totuși, consumatorul poate obține rezoluțiunea 

contractului numai în cazul în care neconformitatea cu 

contractul afectează funcționalitatea, 

interoperabilitatea și alte caracteristici principale de 

conținut digital, cum ar fi accesibilitatea, continuitatea 

și securitatea, astfel cum se prevede la articolul 6 

alineatele (1) și (2). 

13 Consumatorul are dreptul de a recupera conținutul, 

gratuit, fără inconveniente semnificative, într-o 

perioadă de timp rezonabilă și într-un format de date 

utilizat în mod obișnuit. 

16 În cazul în care contractul prevede furnizarea de 

conținut digital pentru o durată nedeterminată sau în 

cazul în care durata inițială a contractului sau orice 

combinație de perioade de reînnoire depășește 12 luni, 

consumatorul are dreptul de a rezilia contractul în orice 

moment după expirarea primei perioade de 12 luni.  

Consumatorul își exercită dreptul de a rezilia contractul 

notificând furnizorul prin orice mijloc. Rezilierea intră 

în vigoare în termen de 14 zile de la primirea notificării. 

19 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta 

directivă, nicio clauză contractuală care, în 

detrimentul consumatorului, exclude aplicarea 

măsurilor naționale de transpunere a prezentei 

directive, derogă de la acestea sau le modifică efectele 

înainte ca neconformitatea cu contractul să fie adusă la 

cunoștința furnizorului de către consumator, nu este 

obligatorie pentru consumator. 

Obligații pentru consumatori 

Act normativ Articol Descriere 

Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

anumite aspecte 

referitoare la 

9 Consumatorul cooperează cu furnizorul în măsura în 

care acest lucru este posibil și necesar pentru a stabili 

mediul digital al consumatorului.  

Obligația de cooperare se limitează la mijloacele 

disponibile din punct de vedere tehnic care sunt cel mai 

puțin intruzive pentru consumator. În cazul în care 

consumatorul nu cooperează, sarcina probei în ceea ce 
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contractele de 

furnizare de 

conținut digital 

privește neconformitatea cu contractul revine 

consumatorului. 

13 În cazul în care consumatorul obține rezoluțiunea 

contractului, acesta are următoarele obligații:  

Lit.(d): în cazul în care conținutul digital nu a fost 

furnizat pe un suport durabil, consumatorul se abține 

de la utilizarea conținutului digital sau de la punerea sa 

la dispoziția terților, în special prin eliminarea 

conținutului digital sau prin transformarea acestuia 

într-un conținut neinteligibil;  

Lit. (e): în cazul în care conținutul digital a fost furnizat 

pe un suport durabil, consumatorul:  

(i) la cererea furnizorului, îi returnează acestuia, pe 

cheltuiala furnizorului, suportul durabil, fără întârzieri 

nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 

zile de la primirea cererii furnizorului și  

(ii) elimină orice copie a conținutului digital care poate 

fi utilizată, făcând-o neinteligibilă sau, în caz contrar, 

se abține de la utilizarea acesteia, inclusiv de la 

punerea acesteia la dispoziția unor terți. 

16 În cazul în care conținutul digital este furnizat în 

schimbul plății unui preț, consumatorul datorează în 

continuare plata unei părți din prețul conținutului 

digital furnizat, corespunzătoare perioadei de timp 

anterioare intrării în vigoare a rezilierii. 

Drepturi pentru comercianți 

Act normativ Articol Descriere 

4. Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului 

privind anumite 

aspecte 

referitoare la 

contractele de 

furnizare de 

conținut digital 

13 După rezoluțiunea contractului, furnizorul poate 

împiedica orice utilizare ulterioară a conținutului 

digital de către consumator. 

17 În cazul în care furnizorul este răspunzător față de 

consumator pentru nefurnizarea conținutului digital sau 

pentru o neconformitate cu contractul care rezultă 

dintr-un act sau o omisiune a unei persoane în etapele 

anterioare ale seriei de tranzacții, furnizorul are 

dreptul să solicite măsuri reparatorii din partea 

persoanei sau a persoanelor responsabile din lanțul de 

tranzacții. 
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Obligații pentru comercianți 

Act normativ Articol Descriere 

Propunere de 

Directivă a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

anumite aspecte 

referitoare la 

contractele de 

furnizare de 

conținut digital 

9 Sarcina probei în ceea ce privește conformitatea 

cu contractul în termenul indicat la articolul 10 

revine furnizorului. 

10 Furnizorul este răspunzător față de consumator 

pentru:  

a. orice nefurnizare a conținutului digital;  

b. orice neconformitate existentă în momentul în 

care este furnizat conținutul digital și  

c. în cazul în care, conform dispozițiilor 

contractuale, conținutul digital este furnizat 

pe parcursul unei perioade de timp, pentru 

orice neconformitate care survine în cursul 

acestei perioade. 

12 Furnizorul este obligat să pună conținutul digital în 

conformitate cu contractul într-un termen 

rezonabil de la data la care a fost informat de 

către consumator cu privire la neconformitatea cu 

contractul și fără vreun inconvenient semnificativ 

pentru consumator, ținând seama de natura 

conținutului digital și de scopul pentru care 

consumatorul a solicitat acest conținut digital 

Sarcina probei cu privire la faptul că 

neconformitatea cu contractul nu afectează 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital revine furnizorului. 

13 În cazul în care consumatorul obține rezoluțiunea 

contractului, furnizorul are următoarele obligații:  

a. furnizorul este obligat să ramburseze 

consumatorului prețul plătit, fără întârzieri 

nejustificate și, în orice caz, în termen de cel 

mult 14 zile de la data primirii notificării;  

b. furnizorul ia toate măsurile care pot fi 

preconizate pentru a se abține de la utilizarea 

contraprestației nepecuniare pe care 

consumatorul a furnizat-o în schimbul 

conținutului digital și a altor date colectate de 

către furnizor cu privire la furnizarea de 

conținut digital, inclusiv orice conținut furnizat 

de către consumator, cu excepția conținutului 
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care a fost generat în comun de către 

consumator și de alte persoane care continuă să 

utilizeze conținutul;  

c. furnizorul pune la dispoziția consumatorului 

mijloacele tehnice pentru a recupera toate 

tipurile de conținut furnizate de consumator și 

orice alte date produse sau generate prin 

utilizarea de către consumator a conținutului 

digital, în măsura în care aceste date au fost 

păstrate de către furnizor.  

Furnizorul restituie consumatorului partea din 

prețul plătit care corespunde perioadei de timp în 

care conținutul digital nu a fost în conformitate cu 

contractul. 

14 Furnizorul este răspunzător față de consumator 

pentru orice daune economice aduse mediului 

digital al consumatorului cauzate de 

neconformitatea conținutului digital cu contractul 

sau de nefurnizarea conținutului digital. 

Despăgubirile pun consumatorul, pe cât posibil, în 

situația în care ar fi fost în cazul în care conținutul 

digital ar fi fost furnizat în mod corespunzător și în 

conformitate cu contractul. 

15 În cazul în care contractul prevede furnizarea 

conținutului digital pe parcursul perioadei de timp 

stipulate în contract, furnizorul nu poate modifica 

funcționalitatea, interoperabilitatea și alte 

caracteristici principale de performanță ale 

conținutului digital, cum ar fi accesibilitatea, 

continuitatea și securitatea, în măsura în care 

modificările respective afectează în mod negativ 

accesul la conținutul digital sau utilizarea acestuia 

de către consumator, decât în cazul în care:  

a. contractul stipulează acest lucru;  

b. consumatorul este informat cu privire la 

modificare, într-un termen rezonabil și în 

prealabil, printr-o notificare explicită, pe un 

suport durabil;  

c. consumatorul are dreptul de a rezilia 

contractul, fără cheltuieli, în termen de cel 

puțin 30 de zile de la primirea notificării și  
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d. după rezilierea contractului în conformitate cu 

litera (c), consumatorului i se pun la dispoziție 

mijloacele tehnice pentru a recupera toate 

tipurile de conținut furnizate în conformitate 

cu articolul 13 alineatul (2) litera (c). 

16 În cazul în care consumatorul reziliază contractul 

în conformitate cu prezentul articol:  

(a) furnizorul ia toate măsurile care pot fi 

preconizate pentru a se abține de la utilizarea 

contraprestațiilor nepecuniare pe care 

consumatorul le-a furnizat în schimbul conținutului 

digital și a altor date colectate de către furnizor 

cu privire la furnizarea de conținut digital, inclusiv 

a oricărui conținut furnizat de către consumator;  

(b) furnizorul pune la dispoziția consumatorului 

mijloacele tehnice pentru a recupera orice 

conținut furnizat de consumator și orice alte date 

produse sau generate prin utilizarea de către 

consumator a conținutului digital, în măsura în 

care aceste date au fost păstrate de către furnizor. 

Consumatorul are dreptul de a recupera conținutul 

fără vreun inconvenient semnificativ, într-o 

perioadă de timp rezonabilă și într-un format de 

date utilizat în mod obișnuit, iar,  

(c) atunci când este cazul, consumatorul elimină 

orice copie a conținutului digital care poate fi 

utilizată, îl face neinteligibil sau, în caz contrar, 

se abține de la utilizarea acestuia, inclusiv de la 

punerea acestuia la dispoziția unui terț. 

10. Analiza legislației în domeniul 

comerțului electronic 

10.1. Calitatea transpunerii legislației europene în 

domeniul comerțului electronic la nivelul 

legislației naționale  

În legătură cu supra-reglementările de la nivelul legislației naționale, prin raportare 

la legislația europeană, pot fi menționate dispozițiile referitoare la comunicările 

comerciale.  
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În acest sens, cu privire la comunicările comerciale, Directiva 31/2000 arată la 

nivelul art. 6 că, pe lângă cerințele stabilite la nivelul dreptului comunitar, statele 

membre trebuie să asigure ca acele comunicări comerciale care fac parte dintr-un 

serviciu la societății informaționale sau care constituie un astfel de serviciu, să 

îndeplinească cel puțin următoarele condiții: 

▪ Comunicarea comercială trebuie să poată fi identificată în mod clar ca atare; 

▪ Persoana fizică sau juridică pe seama căreia se face comunicarea comercială să 

poată fi identificată în mod clar; 

▪ Ofertele promoționale, cum ar fi reducerile de preț, primele și cadourile, în cazul 

în care sunt permise în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii, 

să poată fi identificate în mod clar ca atare, iar condițiile pentru a beneficia de 

acestea să fie ușor accesibile și prezentate în mod clar și neechivoc; 

▪ Concursurile și jocurile promoționale, în cazul în care sunt permise în statul 

membru în care este stabilit furnizorul de servicii, să poată fi identificate în mod 

clar ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și prezentate clar 

și neechivoc. 

Totodată, în legătură cu comunicările comerciale nesolicitate, art. 7 din aceeași 

directivă arată că, în plus față de celelalte cerințe prevăzute de dreptul comunitar, 

statele membre care autorizează comunicările comerciale prin poștă electronică 

nesolicitate, trebuie să asigure ca astfel de comunicări comerciale efectuate de un 

furnizor de servicii stabilit pe teritoriul lor să poată fi identificate în mod clar și 

neechivoc, imediat ce sunt primite de destinatar. 

În legătură cu implementarea acestor articole, relevante la nivel național sunt 

prevederile cuprinse în art. 6 din Legea nr. 365/2002 și în art. 7-9 din Norma 

metodologică de aplicare a Legii nr. 365/2002. 

Astfel, la nivelul legii se prevede în art. 6 că: 

▪ „efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu 

excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul 

expres pentru a primit asemenea comunicări”; 

▪ „comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale 

sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel 

puţin următoarele condiţii: 

a) să fie clar identificabile ca atare; 

b) persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar 

identificată; 

c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar 

identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să 

fie uşor accesibile şi clar prezentate; 

d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar 

condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate; 

e) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare. 
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▪ „Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale 

sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al 

unei profesii reglementate, sunt permise sub condiţia respectării dispoziţiilor 

legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în 

special, independenţa, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi 

corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei”. 

De asemenea, la nivelul Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 365/2002 se 

prevăd următoarele: 

Art. 7: 

▪ Alin. 1: „este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poşta 

electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil 

consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări” – reiterând practic 

aceeași prevedere din cadrul art. 6 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, fapt ce nu se 

justifică; 

▪ Alin. 2: „consimţământul prevăzut la alin. (1) poate fi obţinut în orice formă şi 

poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului de 

servicii”; 

▪ Alin. 3: „consimţământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poşta 

electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) „este expediat din cutia poştală în care destinatarul doreşte să primească 

comunicările comerciale”; 

b) „subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT 

COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, şi numele sau 

denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările 

comerciale”. 

În legătură cu a doua condiție prevăzută la nivelul alin. 3 al art. 7 de mai sus, pe 

lângă faptul că derogă de la prevederea cuprinsă în alin. 2 potrivit căreia 

consimțământul poate fi obținut în orice formă, instituie un formalism excesiv în 

cazul modalității de obținere a consimțământului prin intermediul poștei 

electronice, care nu se justifică raportat la celelalte modalități de obținere a 

consimțământului, respectiv în orice formă.  

În acest sens, apreciem că se impune eliminarea condițiilor prevăzute la pct. ii din 

cadrul alin. 3, în lipsa unei justificări în impunerea unui nivel de formalism excesiv 

la nivelul actului normativ în cauză. 

Art. 8: 

▪ Alin. 1 – „subiectul mesajelor transmise prin poşta electronică, care constituie 

comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu 

majuscule”.  
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Similar cu prevederile analizate anterior, apreciem că această prevedere legislativă 

instituie de asemenea un nivel de formalism ridicat raportat la prevederile Directivei 

nr. 31/2000 în această materie.  

Astfel, în timp ce dispozițiile directivei impun ca aceste comunicări comerciale să 

poată fi identificată în mod clar ca atare, aspect transpus prin prevederile art. 6 din 

Legea nr. 365/2002, Norma metodologică prin această dispoziție vine să limiteze, 

într-un mod rigid, modalitatea în care poate fi realizată identificarea comunicărilor 

comerciale. Apreciem în acest sens că se impune eliminarea dispoziției legale 

amintite. 

10.2. Analiza cadrului legislativ național ce 

reglementează/cu incidență în domeniul 

comerțului electronic  

10.2.1 Coerența între actele normative de diverse niveluri 

A. Legea nr. 365/2002 și Norma metodologică de aplicare 

În continuare vor fi prezentate principalele elemente identificate ca fiind relevante 

în cadrul acestei analize și asupra cărora se impune intervenția legislativă, din cadrul 

Legii nr. 365/2002 și a Normelor metodologice, respectiv elemente privitoare la 

momentul încheierii contractului, obligația de supraveghere, domeniul de aplicare 

al legii și suprapunerile existente față de legislația europeană. 

a. Momentul încheierii contractului prin mijloace electronice 

Un aspect deosebit de important în sfera comerțului electronic este dat de 

momentul încheierii contractului. În funcție de acest moment, se nasc o serie de 

drepturi și obligații ale participanților la activitatea de comerț electronic, și, 

totodată, încep să curgă o serie de termene în care pot fi exercitate anumite 

drepturi, sau în care trebuie îndeplinite anumite obligații.  

Aspectele referitoare la momentul încheierii contractului au fost invocat și în cadrul 

atelierelor de lucru derulate pe parcursul proiectului, comercianții implicați în 

domeniul comerțului electronic exprimând o serie de considerații în acest sens.  

Astfel, reprezentanții comercianților implicați în domeniul comerțului electronic au 

precizat modul în care tratează momentul încheierii contractului, respectiv faptul 

că acesta este prevăzut în termenii și condițiile afișate pe site, fiind astfel stabilit 

la nivel contractual. S-a menționat de asemenea că momentul încheierii contractului 

este momentul în care comanda este confirmată pe un suport durabil.  

Demn de menționat este de asemenea faptul că printre aspectele referitoare la 

legislația relevantă, reprezentanții comercianților implicați în domeniul comerțului 

electronic au menționat că  există situații în care autoritățile nu examinează și nu 
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iau în considerare în cadrul activităților de control pe care le derulează, condițiile 

contractuale afișate pe website-ul comercianților, considerându-le neaplicabile în 

relația cu consumatorii.  

Totodată, aceștia au precizat faptul că legile prezintă neconcordanțe în legătură cu 

acest aspect și că s-ar impune alinierea lor.  

▪ Încheierea contractului, prin mijloace electronice, între profesioniști (B2B) 

În legătură cu modalitatea de reglementare a momentului încheierii contractului 

prin mijloace electronice, la nivelul Legii nr. 365/2002 se prevede, în art. 9 alin. 1 

că, „dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în 

momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa 

ofertantului”, fără a se distinge între situația în care părțile contractului sunt 

profesioniști sau sunt un profesionist și un consumator. Totuși, acest articol a fost 

abrogat parțial după cum se va arăta în continuare. 

Prin Codul Civil a fost reglementat momentul încheierii contractului, ca fiind 

momentul în care este comunicată acceptarea ofertei de a contracta.  

Astfel, pe calea art. 1200 din Codul Civil se arată că acceptarea produce efecte, în 

momentul în care ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din 

motive care nu îi sunt imputabile.  

Având în vedere această dispoziție, precum și dispozițiile art. 1177 din Codul Civil, 

respectiv „contractul încheiat cu consumatorii este supus legilor speciale şi, în 

completare, dispozițiilor prezentului cod”, și prevederile art. 230 lit. bb) din Legea 

nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

respectiv „la data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă: orice alte dispoziții 

contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale”, rezultă că dispoziția 

art. 9 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 a fost abrogată parțial și în mod expres prin 

Legea nr. 71/2011, în ceea ce privește momentul încheierii contractului încheiat 

prin mijloace electronice în raporturile dintre profesioniști.  

Astfel, momentul încheierii contractului, atunci când părțile nu au convenit altfel, 

nu mai este cel în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoștința 

ofertantului, ci este cel în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la 

ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive neimputabile. 

În vederea unei previzibilități mai mari a dispoziției cuprinse în art. 9 alin. 1 de mai 

sus, apreciem că se impune precizarea momentului încheierii contractului între 

profesioniști, astfel cum acesta a fost modificat prin Codul Civil. 
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▪ Încheierea contractului, prin mijloace electronice, între profesioniști și 

consumatori (B2C) 

În legătură cu încheierea contractului, prin mijloace electronice, între profesioniști 

și consumatori, se impune a fi menționat, în primul rând că, la nivel european, un 

astfel de moment nu este reglementat, cum de altfel nu este reglementat nici la 

nivelul relației dintre profesioniști. 

Directiva nr. 31/2000 conține, la nivelul art. 11, unele dispoziții cu privire la 

lansarea comenzii prin mijloace electronice, instituind unele obligații în sarcina 

furnizorului. Totuși, aceasta nu reglementează momentul încheierii contractului.  

Această situație se explică esențialmente prin faptul că nu s-a putut ajunge la un 

acord al statelor membre, având în vedere particularitățile legislațiilor naționale, în 

care unele reglementează momentul încheierii contractului ca fiind cel după livrare, 

în timp ce în celelalte legislații, pentru încheierea contractului este suficient să se 

ajungă la un acord78. 

Pe de altă parte, nici Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE 

a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și 

de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului („Directiva 83/2011”), aplicabilă în materia 

protecției consumatorilor, respectiv în relația profesionist – consumator (B2C), nu 

conține dispoziții cu privire la momentul încheierii contractului, ci doar 

reglementează o serie de condiții de formă, în art. 8, pentru contractele încheiate 

prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv mijloace electronice. 

Totuși, deși momentul încheierii contractului nu este reglementat la nivel european, 

atât prin Legea nr. 365/2002, cât și prin actul normativ de implementare a directivei 

sus menționate, respectiv Directiva 83/2011, s-au prevăzut momente diferite pentru 

încheierea contractelor.  

Astfel, prin Legea nr. 365/2002, așa cum s-a arătat mai sus, momentul încheierii 

contractului prin mijloace electronice, între consumatori și profesioniști, dacă nu s-

a convenit altfel, este momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns 

la cunoștința ofertantului.  

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative („OUG nr. 34/2014”) s-a procedat la 

implementarea art. 8 din Directiva nr. 83/2011.  

În plus, însă, față de dispozițiile europene, prin alin. 9 al art. 8 din actul normativ 

național, s-a stabilit că „momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie 

                                                           
78 Arno R. Lodder – Chapter 2 – Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market, comentariul aferent art. 11. 
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momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist a acceptării 

comenzii transmise de consumator”.  

Totodată, în cadrul aceluiași articol, prin alin. 10, s-a reglementat faptul că articolul 

8 din OUG nr. 34/2014 „nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin 

mijloace electronice a contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt 

stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările 

ulterioare”.  

Din toate aceste dispoziții  se pot extrage următoarele concluzii: 

▪ La nivel european nu este reglementat momentul încheierii contractului prin 

mijloace de comunicare la distanță sau momentul încheierii contractului prin 

mijloace electronic; 

▪ La nivel național, prin intermediul Legii nr. 365/2002, momentul încheierii 

contractului prin mijloace electronice, dacă părțile nu au convenit altfel, este 

dat de momentul în care ofertantul a luat la cunoștință de acceptarea ofertei de 

a contracta; 

▪ La nivel național, prin OUG nr. 34/2014, momentul încheierii contractului prin 

mijloace de comunicare la distanță, cu excepția mijloacelor electronice, este 

dat de momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist a 

acceptării comenzii transmise de consumator, fără a mai exista posibilitatea de 

a deroga de la acest moment. 

Având în vedere aceste prevederi, în relația dintre profesioniști și consumatori, 

considerăm că nu se justifică un tratament diferențiat pentru momentul încheierii 

contractelor în funcție de mijloacele de comunicare folosite.  

Astfel, apreciem că pentru o predictibilitate mai ridicată a legii, este necesară o 

abordare unitară a momentului încheierii contractului, atât în cazul în care se 

utilizează mijloacele electronice, cât și în cazul în care se folosesc alte mijloace de 

comunicare la distanță. 

De asemenea, în măsura în care nu se justifică contrariul, pentru o mai bună 

coerență legislativă și în vederea asigurării unui cadru legislativ mai predictibil, 

momentul încheierii contractului ar trebui să fie tratat unitar, atât în relația dintre 

profesioniști, cât și în relația dintre consumatori. 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice („OUG nr. 

111/2011”), act ce implementează printre alte acte europene și Directiva 

2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind 

serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile 

electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal) („Directiva nr. 

22/2002”), s-au reglementat o serie de dispoziții speciale cu privire la încheierea 

contractelor la distanță, în sfera acestora intrând și contractele specifice comerțului 

electronic. Astfel, și în acest act normativ, deși la nivel european nu este 

reglementat momentul încheierii contractului, s-a prevăzut la nivelul art. 55 alin. 9 
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din OUG nr. 111/2011 faptul că „momentul încheierii contractului la distanță îl 

constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a 

acceptării comenzii transmise de utilizatorul final”, reglementarea fiind similară 

celei prevăzute în cadrul OUG nr. 34/2014. Această metodă de reglementare are 

neajunsul de a îi permite furnizorului să stabilească, în mod exclusiv, după cum 

dorește, momentul încheierii contractului, rămânând la latitudinea sa momentul în 

care confirmă, pe un suport durabil, acceptarea comenzii transmise de utilizatorul 

final. 

Pentru aceste considerente, și pentru o abordare unitară, momentul încheierii 

contractului ar trebui să fie reglementat în mod unitar. 

b. Obligația generală în materie de supraveghere 

Art. 15 alin. 1 din Directiva 31/2000, respectiv „statele membre nu trebuie să 

impună furnizorilor obligația generală de supraveghere a informațiilor pe care le 

transmit sau le stochează atunci când furnizează serviciile prevăzute la articolele 

12, 13 și 14 și nici obligația generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe 

din care să rezulte că activitățile sunt ilicite”, a fost implementat la nivelul Normei 

metodologice a Legii nr. 365/2002, în articolul 11 alin. 1 după cum urmează: 

„furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale, care oferă serviciile prevăzute 

la art. 12-15 din lege, nu au obligaţia de a monitoriza informaţia pe care o transmit 

sau o stochează şi nici obligaţia de a căuta în mod activ date referitoare la activităţi 

sau informaţii cu aparenţă nelegală din domeniul serviciilor societăţii 

informaţionale pe care le furnizează”; 

În timp ce, posibilitatea lăsată de directiva europeană la latitudinea statelor, 

prevăzută la nivelul art. 15 alin. 2 din Directiva 31/2000, de a institui obligații în 

sarcina furnizorilor de servicii ai societății informaționale, de a informa prompt 

autoritățile publice competente despre presupuse activități ilicite pe care le-ar 

putea desfășura destinatarii serviciilor lor ori despre presupuse informații ilicite pe 

care aceștia le-ar putea furniza sau obligația de a comunica autorităților 

competente, la cererea acestora, informații care să permită identificarea 

destinatarilor serviciilor cu care au încheiat un acord de stocare – hosting, a fost 

implementată la nivelul Legii nr. 365/2002, prin art. 16 – Obligațiile furnizorilor de 

servicii.  

Această metodă de implementare poate genera interpretări diferite, impunându-se 

ca, pentru o mai înaltă previzibilitate a legii, prevederea cuprinsă în articolul 11 

alin. 1 din Norma metodologică a Legii nr. 365/2002 să fie prevăzută la nivelul Legii 

nr. 365/2002.  

Apreciem că pe calea unei astfel de modificări se va elimina interpretarea greșită a 

art. 16 din lege, conform căreia ar exista o obligație generală, în sarcina furnizorilor, 

de supraveghere a informațiilor pe care le transmit sau le stochează atunci când 
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furnizează serviciile prevăzute la articolele 12-14 din directivă, respectiv 12-15 din 

legea națională. 

c. Scopul și domeniul de aplicare al Legii nr. 365/2002 

Scopul și domeniul de aplicare al Legii nr. 365/2002 sunt prevăzute la nivelul art. 2 

alin. 1 din acest act normativ, după cum urmează: „prezenta lege are ca scop 

stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, precum şi 

prevederea ca infracţiuni a unor fapte săvârşite în legătură cu securitatea 

domeniilor utilizate în comerţul electronic, emiterea şi utilizarea 

instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în 

vederea efectuării de operaţiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru 

favorabil liberei circulaţii şi dezvoltării în condiţii de securitate a acestor servicii”. 

Dacă scopul și domeniul de aplicare ale acestui act normativ erau conforme, la data 

adoptării, cu reglementările conținute în restul actului, odată cu intrarea în vigoare 

a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, prin art. 107, au fost abrogate articolele 24-29 din Legea nr. 365/2002.  

Astfel, în cuprinsul Legii nr. 365/2002 nu mai sunt prevăzute ca infracțiuni acele 

fapte săvârșite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comerțul electronic, 

emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și cu utilizarea datelor de 

identificare în vederea efectuării de operațiuni financiare.  

În acest sens, se impune redefinirea scopului și a domeniului de aplicare al Legii nr 

365/2002, pentru a fi avute în vedere modificările suferite prin actul normativ 

menționat.  

d. Calitatea transpunerii Directivei 31/2000 la nivelul Legii nr. 

365/2002   

Cu ocazia transpunerii Directivei 31/2000 prin Legea nr. 365/2002 și prin Normele 

metodologice aferente, s-a realizat o supra-reglementare în materia comunicărilor 

comerciale. 

În acest sens, cu privire la comunicările comerciale, Directiva 31/2000 arată la 

nivelul art. 6 că, pe lângă cerințele stabilite la nivelul dreptului comunitar, statele 

membre trebuie să asigure ca acele comunicări comerciale care fac parte dintr-un 

serviciu la societății informaționale sau care constituie un astfel de serviciu, să 

îndeplinească cel puțin următoarele condiții: 

▪ Comunicarea comercială trebuie să poată fi identificată în mod clar ca atare; 

▪ Persoana fizică sau juridică pe seama căreia se face comunicarea comercială să 

poată fi identificată în mod clar; 

▪ Ofertele promoționale, cum ar fi reducerile de preț, primele și cadourile, în cazul 

în care sunt permise în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii, 
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să poată fi identificate în mod clar ca atare, iar condițiile pentru a beneficia de 

acestea să fie ușor accesibile și prezentate în mod clar și neechivoc; 

▪ Concursurile și jocurile promoționale, în cazul în care sunt permise în statul 

membru în care este stabilit furnizorul de servicii, să poată fi identificate în mod 

clar ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și prezentate clar 

și neechivoc. 

Totodată, în legătură cu comunicările comerciale nesolicitate, art. 7 din aceeași 

directivă arată că, în plus față de celelalte cerințe prevăzute de dreptul comunitar, 

statele membre care autorizează comunicările comerciale prin poștă electronică 

nesolicitate, trebuie să asigure ca astfel de comunicări comerciale efectuate de un 

furnizor de servicii stabilit pe teritoriul lor să poată fi identificate în mod clar și 

neechivoc, imediat ce sunt primite de destinatar. 

În legătură cu implementarea acestor articole, relevante la nivel național sunt 

prevederile cuprinse în art. 6 din Legea nr. 365/2002 și în art. 7-9 din Norma 

metodologică de aplicare a Legii nr. 365/2002. 

Astfel, la nivelul legii se prevede în art. 6 că: 

▪ „efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu 

excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul 

expres pentru a primit asemenea comunicări”; 

▪ „comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale 

sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel 

puţin următoarele condiţii: 

a) să fie clar identificabile ca atare; 

b) persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar 

identificată; 

c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar 

identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să 

fie uşor accesibile şi clar prezentate; 

d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar 

condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate; 

e) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare. 

▪ „Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale 

sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al 

unei profesii reglementate, sunt permise sub condiţia respectării dispoziţiilor 

legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în 

special, independenţa, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi 

corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei”. 

De asemenea, la nivelul Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 365/2002 se 

prevăd următoarele: 
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Art. 7: 

▪ Alin. 1: „este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poşta 

electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil 

consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări” – reiterând practic 

aceeași prevedere din cadrul art. 6 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, fapt ce nu se 

justifică; 

▪ Alin. 2: „consimţământul prevăzut la alin. (1) poate fi obţinut în orice formă şi 

poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului de 

servicii”; 

▪ Alin. 3: „consimţământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poşta 

electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) „este expediat din cutia poştală în care destinatarul doreşte să primească 

comunicările comerciale”; 

b) „subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT 

COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, şi numele sau 

denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările 

comerciale”. 

În legătură cu a doua condiție prevăzută la nivelul alin. 3 al art. 7 de mai sus, pe 

lângă faptul că derogă de la prevederea cuprinsă în alin. 2 potrivit căreia 

consimțământul poate fi obținut în orice formă, instituie un formalism excesiv în 

cazul modalității de obținere a consimțământului prin intermediul poștei 

electronice, care nu se justifică raportat la celelalte modalități de obținere a 

consimțământului, respectiv în orice formă.  

În acest sens, apreciem că se impune eliminarea condițiilor prevăzute la pct. ii din 

cadrul alin. 3, în lipsa unei justificări în impunerea unui nivel de formalism excesiv 

la nivelul actului normativ în cauză. 

Art. 8: 

▪ Alin. 1 – „subiectul mesajelor transmise prin poşta electronică, care constituie 

comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu 

majuscule”.  

Similar cu prevederile analizate anterior, apreciem că această prevedere legislativă 

instituie de asemenea un nivel de formalism ridicat raportat la prevederile Directivei 

nr. 31/2000 în această materie.  

Astfel, în timp ce dispozițiile directivei impun ca aceste comunicări comerciale să 

poată fi identificată în mod clar ca atare, aspect transpus prin prevederile art. 6 

din Legea nr. 365/2002, Norma metodologică prin această dispoziție vine să 

limiteze, într-un mod rigid, modalitatea în care poate fi realizată identificarea 
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comunicărilor comerciale. Apreciem în acest sens că se impune eliminarea 

dispoziției legale amintite. 

B. Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 

dintre consumatori şi comercianţi 

În cadrul Ordonanței nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori și comercianți („OG nr. 38/2015”) se prevede în cadrul art. 5 alin. 2 

lit. f, faptul că „Entităţile SAL îndeplinesc următoarele cerinţe: „se asigură că 

prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu dispoziţiile Legii 

nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea 

unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie 

a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul 

prelucrărilor”.  

Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri 

specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor 

ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor, la care face referire 

norma mai sus citată a fost abrogat prin Decizia nr. 99/2018 privind încetarea 

aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii 

nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

Astfel, se impune modificarea art. 5 alin. 2 lit. f din cadrul OG nr. 38/2015 în sensul 

eliminării referirii la ordinul în cauză. 

10.2.2 Identificarea nevoilor de reglementare adițională  

A. Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic 

a) Încheierea contractului 

Având în vedere concluziile din cadrul atelierelor de lucru derulate pe parcursul 

proiectului, concluzii formulate de comercianți cu privire la încheierea contractului, 

respectiv referitoare la faptul că autoritățile publice nu iau în considerare termenii 

și condițiile comerciale generale afișate pe site-urile comercianților, se impune 

reglementarea acestui aspect astfel încât să devină clar faptul că termenii și 

condițiile generale afișate pe site fac parte din contract.  
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B. Ordonanţa de guvern nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă 

 

b) Prețul de referință 

În cadrul atelierelor de lucru derulate pe parcursul proiectului s-a adus în discuție 

Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 

(„OG nr. 99/2000”). Mai exact, comercianții intervievați au arătat faptul că 

dispozițiile cuprinse la nivelul art. 33 din OG nr. 99/2000 sunt greu aplicabile 

comerțului electronic, generând interpretări diferite, atât din partea autorităților 

publice, cât și din partea mediului privat. 

Este vorba despre dispozițiile referitoare la prețul de referință cuprinse la nivelul 

art. 33, care trebuie avut în vedere când se realizează vânzările cu preț redus 

reglementate de OG nr. 99/2000 în art. 16. 

Astfel, se arată în art. 33: 

(1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 16, astfel cum sunt definite de 

prezenta ordonanţă, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere 

de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse 

următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:   

a) Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze 

la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru 

produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai 

scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 

30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.   

b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de 

publicitate şi motivaţia reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului 

consumatorilor şi să indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de 

referinţă, excepţie făcând:   

o publicităţile comparative de preţ;   

o anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;   

o anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţă;   

o anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului 

pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă 

perioadă a unei zile de vânzare.   

c) Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de 

comercianţii care practică vânzarea prin corespondenţă, pot fi valabile 

numai până la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca această menţiune să 

figureze vizibil şi lizibil în catalog.   

d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent 

trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau 

grupă de produse identice:   
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o fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;   

o fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare;   

o fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare 

lângă preţul anterior, barat.   

e) Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie 

prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau 

serviciu.   

f) Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de 

referinţă trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori 

este nevoie organelor de control abilitate.   

g) Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate 

efectiv în raport cu preţul de referinţă este considerat o formă de publicitate 

înşelătoare şi este sancţionat conform reglementărilor legale în vigoare.   

(2) Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din 

creşterea cantităţii de produs conţinută în ambalajul utilizat în mod uzual în 

comercializarea acestora sau din creşterea numărului de produse identice 

oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.   

(3) Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile 

înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum 

aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de 

minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun 

la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea 

corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor 

prezentului alineat este considerată practică comercială incorectă şi se 

sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.   

Având în vedere aceste dispoziții, se nasc anumite probleme de interpretare în cazul 

magazinelor online, sau în cazul website-urilor de tip marketplace. 

Astfel, într-o interpretare juridică se apreciază că dispozițiile cuprinse la nivelul art. 

33, alin. 1, lit. a nu sunt aplicabile domeniului comerțului electronic.  

Pe de altă parte, unele autorități consideră aceste dispoziții aplicabile. 

În vederea asigurării unei predictibilități mai mari a normei în cauză, se impune 

reglementarea expresă a faptului că aceste dispoziții sunt aplicabile și domeniului 

comerțului electronic, precum și a modalității de aplicare concretă ținând cont de 

particularitățile acestui domeniu. 
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11. Abuzuri și litigii în comerțul 

electronic 

11.1 Elemente de context  

La nivel european, aspectele legate de cunoașterea obligațiilor legale față de 

consumatori, cunoașterea și respectarea legislației privind protecția consumatorilor, 

precum și punctele de vedere privind siguranța produselor, plângerile 

consumatorilor și conștientizarea mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor 

au făcut obiectul unui studiu efectuat de Comisia Europeană. Studiul79 ”Retailers’ 

attitudes towards cross-border trade and consumer protection 2016 - Final Report” 

(”Atitudinea comercianților față de comerțul transfrontalier și protecția 

consumatorilor”) s-a bazat pe o cercetare le nivelul tuturor statelor europene și este 

rezultatul unui demers care a demarat în anul 2006, s-a efectuat cu o cadență de 

aproximativ o dată la 2 ani, iar ultima repetare a cercetării a avut loc în anul 2016. 

Acest studiu relevă că o mică majoritate a comercianților de la nivel european sunt 

pe deplin conștienți de drepturile consumatorilor, astfel:  

▪ Numai jumătate (53,5%) din numărul total al comercianților cunosc drepturile 

consumatorilor în toate cele cinci domenii vizate:  

o Comercianții cunosc faptul că nu este interzisă promovarea produselor pentru 

copii prin vizarea directă a părinților în reclamele publicitare (75,0%); 

o Aproape două treimi (64,5%) știu că este interzisă descrierea unui produs 

drept “gratuit” deși acesta este de fapt gratuit numai pentru consumatorii 

care apelează un număr de telefon cu tarif special; 

o Aproape 6 din 10 comercianți (56,0%) știu că este interzisă includerea unei 

facturi sau a unui document de plată similar în materialele de marketing; 

o Aproape 4 din 10 comercianți sunt conștienți de faptul că este interzisă 

derularea unei campanii promoționale care precizează că “oferim o reducere 

de 60%” deși produsele oferite cu o reducere de 60% sunt aproape epuizate 

din stoc (38,9%);  

o Aproape 3 din 10 comercianți știu faptul că un consumator are dreptul la 

reparația gratuită sau înlocuirea unui bun durabil nou care s-a deteriorat fără 

o vină din partea lui/ei timp de 18 luni de la data achiziționării (29,4%); 

                                                           
79 ”Retailers’ attitudes towards cross-border trade and consumer protection 2016 - Final Report” (”Atitudinea 

comercianților față de comerțul transfrontalier și protecția consumatorilor”), pregătit de Consumers, Health, Agriculture 

and Food Executive Agency (Chafea) pentru Directoratul general pentru Justitie si Consumatori 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb3b76d2-9e78-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-66353785  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb3b76d2-9e78-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-66353785
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb3b76d2-9e78-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-66353785
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▪ Numai o treime din comercianți (36,8%) știu faptul că un consumator care a 

achiziționat on-line un bun, prin poștă sau telefonic are 14 zile la dispoziție de 

la data recepționării bunului să se răzgândească sau să anuleze comanda. 

Conform aceluiași studiu, în cele 12 luni anterioare derulării studiului, aproape patru 

din zece comercianți au primit reclamații din partea consumatorilor persoane fizice, 

iar cele mai multe dintre acestea au fost în legătură cu produsul comandat: 

▪ Mai mult de o treime dintre comercianți (37,65%) au primit plângeri din partea 

consumatorilor din propria țară în ultimele 12 luni. Doar 15,7% dintre 

comercianții care vând transfrontalier au primit plângeri din partea 

consumatorilor cu domiciliul în alte țări din UE.  

▪ Este mult mai probabil ca plângerile să fie depuse prin intermediul serviciului 

clienți intern decât prin orice alt mijloc (din partea consumatorilor domiciliați în 

țara lor: 28,1%, din partea consumatorilor domiciliați în alte țări din UE: 11,3%). 

Menționarea altor mijloace de depunere a plângerilor din partea consumatorilor este 

în general scăzută și în multe țări niciun comerciant nu le numește. Dintre acestea 

se evidențiază: 

▪ Comercianții din Austria (3,4%), Germania, Luxemburg și Irlanda (împreună 2,7%) 

sunt cei care au primit plângerile prin intermediul organizațiilor 

neguvernamentale ale consumatorilor; 

▪ Comercianții din Luxemburg (2,7%), Irlanda (2,0%) și Spania (1,8%) sunt cei care 

au primit plângerile prin intermediul autorităților publice; 

▪ Companiile din Luxemburg (5,5%), Slovacia (2,5%) și Suedia (2,1%) au menționat 

instanțele de judecată; 

▪ Companiile din Malta (4,2%), Luxemburg și Suedia (împreună 3,8%) sunt cele care 

au primit plângerile prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor; 

▪ Comercianți din Luxemburg (2,7%), Danemarca (2,1%) și Ungaria (1,0%) au 

menționat organismele alternative de soluționare a litigiilor; 

▪ Comercianții din Luxemburg (2,7%), Suedia (1,7%) și Belgia (0,08%) au declarat 

că plângerile au fost primite prin intermediul procedurii europene cu privire la 

cererile cu valoare redusă; 

▪ Companiile din Malta (10,2%) și Austria (9,7%) din UE, precum și cele din Islanda 

(16,9%) din afara UE, au menționat alte canale de primire a plângerilor. 

Comercianții au declarat că reclamațiile primite din partea consumatorilor din țară 

au fost în legătură cu produsul (66,9%), în timp ce mai mult de unul din douăzeci a 

declarat că plângerile au fost în legătură cu întârzierile sau cu nelivrarea (23,4%). 

Pentru comercianții care vând în alte țări din UE, reclamațiile primite din partea 

consumatorilor din alte țări din UE au fost în legătură cu produsul (62,4%), în timp 

ce 27,2% au declarat că plângerile au fost în legătură cu întârzierile sau nelivrarea. 

Mai mult de jumătate din companii (55,2%) au cunoștință despre mecanismele de 

soluționare alternativă a litigiilor, în timp ce numai o treime (31,8%) participă la 



 

102 

acestea. Mai specific, mai puțin de o treime din companii (31,8%) sunt dispuse să 

utilizeze aceste mecanisme de soluționare alternativă în legătură cu plângerile 

consumatorilor, 15,0% au cunoștință despre asemenea proceduri dar declară că 

acestea nu există în sectorul lor de activitate, în timp ce 8,4% declară în mod explicit 

că refuză să le utilizeze. 

În Romania, analiza litigiilor din domeniul comerțului electronic aflate pe rolul 

instanțelor de judecată în funcție de actul normativ încălcat, a relevat următoarea 

clasificare:  

▪ Litigii generate de încălcări ale prevederilor cuprinse în cadrul OUG nr. 34/2014 

privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

care au avut ca obiect:  

o Exercitarea dreptului la retragere de către consumatori din contractele 

încheiate la distanță sau cele încheiate în afara spațiilor comerciale; 

o Prevederile referitoare la livrare;  

o Calificarea contractelor încheiate de către profesioniști cu consumatorii ca 

fiind contracte încheiate în afara spațiilor comerciale sau contracte la 

distanță;  

o Prevederile referitoare la informarea pre-contractuală obligatorie a 

consumatorilor. 

▪ Litigii generate de încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 365/2002 privind comerțul 

electronic, având ca obiect:  

o Infracțiuni privind comerțul electronic; 

o Proba contractului încheiat prin mijloace electronice.  

▪ Litigii generate de încălcări ale prevederile Legii nr. 506/2004 privind protecția 

datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice, având ca obiect:  

o Comunicările electronice nesolicitate.  

▪ Litigii generate de dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 111/2011 privind 

comunicațiile electronice, având ca obiect:  

o Clauze abuzive prevăzute la nivelul contractelor de furnizare de servicii de 

comunicații electronice, raportat la dispozițiile Legii nr. 193/2000 privind 

clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori.  

▪ Litigii având la baza prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronica, având ca obiect:  

o Regimul juridic al înscrisului în formă electronica și condițiile de calificare a 

unui înscris ca fiind înscris în formă electronică. 
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11.2 Cadrul legal existent cu privire la rezolvarea 

abuzurilor și litigiilor specifice comerțului 

electronic  

Domeniul comerțului electronic este reglementat, atât la nivel european, în special 

pe calea Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 

2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva 2000/31”), cât și la 

nivel național, prin legea de transpunere, respectiv Legea nr. 365/2002 privind 

comerțul electronic.  

În România, relevant din perspectiva soluționării litigiilor este Capitolul IV intitulat 

„Soluţionarea litigiilor” din cadrul Legii nr. 365/2002. 

Respectivul capitol al actului normativ amintit cuprinde în fapt două articole, 

respectiv art. 19 ce tratează acţiunile în justiţie, respectiv art. 20, ce vizează 

soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară. 

Așadar, în conformitate cu prevederile legislative enunțate, persoanele care au 

calitatea procesuală activă pot solicita instanţei de judecată naționale competente 

obligarea pârâtului la încetarea oricărei acţiuni sau abţineri contrare prevederilor 

prezentei legi, interzicerea reluării ei în viitor şi plata de despăgubiri pentru 

prejudiciul suferit, prin raportare și în completare cu prevederile Legii nr. 134 din 1 

iulie 2010 privind Codul de procedură civilă (”Codul de Procedură Civilă”). 

Calitatea procesuală activă în lumina prevederilor art. 19, alin. 2 din Legea nr. 

365/2002 este prevăzută în cazul următoarelor categorii de persoane: 

1) Persoanele fizice şi juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv 

prevăzut de Legea nr. 365/2002 sau ale unui interes care nu se poate realiza 

decât pe calea justiţiei; 

2) Asociaţiile şi organizaţiile cu caracter profesional ori comercial sau cele 

constituite în scopul protecţiei consumatorilor, a minorilor sau a persoanelor cu 

handicap; 

3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, oficiile pentru protecţia 

consumatorilor judeţene şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al 

municipiului Bucureşti; 

4) Entităţile constituite în scopul protecţiei consumatorilor în statele membre ale 

Uniunii Europene. 

Din perspectiva regimului derogatoriu instituit de către Legea nr. 365/2002 prin 

raportare la norma generală incidentă în materie, respectiv Codul de Procedură 

Civilă, se impune a se menționa faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19 

alin. 3 din Legea nr. 365/2002, acțiunea pentru încetarea oricărei acţiuni sau 

abţineri contrare prevederilor legii comerţului electronic, pentru interzicerea 

reluării ei în viitor şi obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit se 
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prescrie în termen de un an de la data acţiunii sau abţinerii care a justificat 

introducerea ei. 

Totodată, persoanele care dețin calitatea procesuală activă pot solicita instanţei de 

judecată competente, pe cale de ordonanţă preşedinţială, încetarea oricărei acţiuni 

sau abţineri contrare prevederilor Legii nr. 365/2002, în condiţiile prevăzute de 

dreptul comun, respectiv Codul de procedură civilă. 

11.2.1 Soluționarea alternativă a litigiilor prevăzută de 

Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă 

a litigiilor dintre consumatori și comercianți 

Prin intermediul Ordonanței nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor 

dintre consumatori și comercianți („OG nr. 38/2015”), a fost stabilit cadrul legal 

incident soluționării, pe cale extrajudiciară, a reclamațiilor formulate de 

consumatori împotriva profesioniștilor, prin apelarea la proceduri de soluționare 

alternativă a litigiilor ivite între consumatori și profesioniști. 

Ordonanța nr. 38/2015 reglementează proceduri de soluționare alternativă atât 

pentru litigiile naționale, cât și pentru cele transfrontaliere izvorât din contractele 

de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant 

care desfășoară activități în România și un consumator rezident în Uniunea 

Europeană. 

Prin litigiu național se înțelege, potrivit acestui act normativ, „un litigiu care rezultă 

dintr-un contract de vânzare sau de prestare de servicii, în cazul în care 

consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, își are 

reședința în același stat membru în care este stabilit comerciantul”, iar prin litigiu 

transfrontalier „un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare 

de servicii, în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse 

sau servicii, își are reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel 

în care este stabilit comerciantul”. 

La nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului („ANPC”), prin 

Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile 

cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor („HG nr. 775/2016”) a fost 

organizată o structură  responsabilă cu derularea procedurilor de soluţionare 

alternativă a litigiilor, respectiv Direcția de soluționare alternativă a litigiilor 

(„Direcția SAL”). Conform art. 6 din HG nr. 775/2016, Direcția SAL este competentă 

să soluţioneze alternativ litigii naţionale şi transfrontaliere, inclusiv litigiile 

reglementate de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de 

consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 
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2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), izvorâte din 

contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii, în sectoarele de 

activitate în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este 

competentă.  

Conform art. 15 din OG nr. 38/2015, fiecare entitate SAL își elaborează propriile 

reguli de soluționare alternativă a litigiilor, care trebuie să respecte principiile, 

regulile și cerințele prevăzute de OG nr. 38/2015.  

În acest sens, a fost publicată pe site-ul ANPC „Procedura pentru soluționarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți prin propunerea unei soluții” 

(„Procedura SAL”), disponibilă la adresa: 

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf. 

Procedura de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți  

gestionată în cadrul Direcției SAL este o procedură gratuită și facultativă pentru 

părți.  

Procedura SAL este o procedură de soluționare extrajudiciară atât a litigiilor 

naționale, cât și a celor transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din 

contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfășoară 

activități în România și un consumator rezident în Uniunea Europeană. 

În art. 1 din Procedura SAL se arată că pentru consumatori există posibilitatea de a 

se retrage din Procedură în orice moment, dacă nu sunt satisfăcuți de funcționarea 

sau de modul de desfășurare a acesteia, fiind informați despre acest drept înaintea 

începerii Procedurii. De asemenea, părțile sunt informate înainte de a accepta 

soluția propusă în urma desfășurării Procedurii, despre următoarele aspecte: 

▪ Posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluția propusă; 

▪ Faptul că implicarea în Procedură nu exclude posibilitatea de a solicita 

despăgubiri printr-o procedură judiciară; 

▪ Faptul că soluția propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o 

instanță de judecată care aplică dispozițiile legale în vigoare; 

▪ Consecințele juridice ale acceptării soluției propuse. 

În cadrul acestei Proceduri, părțile sunt informate că nu este obligatorie recurgerea 

la un avocat sau la un consilier juridic, însă dacă doresc, pot apela la consultanță 

independentă sau pot fi reprezentate sau asistate de o parte terță sau de 

reprezentanți ai asociaților de consumatori în orice etapă a Procedurii. 

Procedura are caracter confidențial, confidențialitatea trebuind respectată de toate 

persoanele implicate, inclusiv de Secretariatul Direcției SAL, chiar și după 

închiderea Procedurii și independent de rezultatul acesteia. 

Potrivit art. 2 din Procedura SAL, demararea Procedurii are loc prin transmiterea 

cererii de soluționare alternativă a litigiului („Cererea”), de către consumator 

Direcției SAL.  

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf
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Cererea trebuie să fie însoțită de dovada încercărilor consumatorului de soluționare 

directă, prealabilă a litigiului cu comerciantul respectiv. 

Cererea cuprinde următoarele informații: 

▪ Numele, prenumele și datele de identificare ale consumatorului; 

▪ Numele și calitatea reprezentantului consumatorului și dovada calității de 

reprezentant al acestuia, după caz; 

▪ Numele, prenumele și datele de identificare ale comerciantului; 

▪ Prezentarea situației de fapt; 

▪ Cuantumul pretențiilor și, după caz, modul de calcul al acestora; 

▪ Documentele anexate în susținerea cererii; 

▪ Semnătura consumatorului și/sau a reprezentantului acestuia. 

Totodată, la Cerere se vor anexa și înscrisurile pe care consumatorul dorește să le 

utilizeze în susținerea cauzei. Acestea vor fi prezentate în două exemplare 

certificate pentru conformitate cu originalul (prin mențiunea „conform cu 

originalul” și semnătura, pe fiecare pagină), un exemplar fiind destinat Direcției 

SAL, iar celălalt în vederea comunicării comerciantului. 

În cazul litigiilor transfrontaliere, atunci când consumatorul are reședința într-un alt 

stat membru al Uniunii Europene decât cel în care este stabilit comerciantul, 

consumatorul trebuie să prezinte Cererea redactată în limba română, iar dacă este 

cazul, înscrisurile ce însoțesc Cererea trebuie să fie de asemenea prezentate în 

limba română. 

Depunerea Cererii, împreună cu înscrisurile aferente, poate fi realizată personal, la 

Secretariatul Direcției SAL, sau poate fi transmisă online sau prin poștă cu 

confirmare de primire. 

Direcția SAL poate să refuze instrumentarea unui litigiu în următoarele situații: 

▪ Consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta 

reclamația sa și nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu 

comerciantul; 

▪ Litigiul este promovat cu rea-credință sau este ofensator; 

▪ Litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de către 

o instanță judecătorească; 

▪ Consumatorul nu a prezentat reclamația Direcției SAL în termen de un an de la 

data la care acesta, după caz, a prezentat reclamația comerciantului sau de la 

data săvârșirii fapte ce a dat naștere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de 

la data încetării acestora; 

▪ Instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcționarea eficientă 

a Direcției SAL; 

▪ Direcția SAL nu este competentă să soluționeze litigiul; 

▪ La momentul depunerii Cererii, consumatorul a înaintat o reclamație la o altă 

autoritatea publică sau instanță de judecată. 
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Dacă Direcția SAL nu poate instrumenta litigiul înaintat, va informa părțile într-un 

termen de 21 de zile calendaristice de la primirea Cererii, prezentând explicațiile 

aferente. 

Procedura SAL prevede în art. 4 modalitatea în care urmează să se desfășoare 

soluționarea litigiului. 

Cererile sunt primite și înregistrate de către secretariatul Direcției SAL, acesta 

informând cu acest prilej, prin orice mijloace, și persoanele interesate. După 

înregistrarea Cererilor, acestea sunt distribuite consilierilor Direcției SAL în ordinea 

alfabetică a numelor acestora și în mod echitabil. Numărul de consilieri ce urmează 

să participe la soluționarea litigiului urmează să fie stabilit prin dispoziția 

Directorului SAL, în funcție de complexitatea cazului, putând fi unul sau mai mulți 

consilieri. 

Ulterior primirii dosarului preliminar de către consilierul desemnat, în măsura în 

care acesta nu identifică motive de refuz și/sau clasare a reclamației, se procedează 

la analizarea documentelor aferente Cererii. În măsura în care, în urma parcurgerii 

documentelor, se constată că mai sunt necesare informații sau alte acte doveditoare 

suplimentare, utile pentru lămurirea cauzei, consilierul va informa consumatorul 

despre aceste aspecte, solicitându-i completarea Cererii. 

În termen de 7 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de completare a Cererii, 

consumatorul trebuie să transmită documentele și informațiile solicitate, în caz 

contrar reclamația urmând a fi clasată. Cu toate acestea, în situații excepționale, 

consumatorul poate solicita motivat extinderea termenului de 7 zile lucrătoare, 

consilierul urmând să-și dea acordul scris pentru această prelungire. 

Cererea consumatorului împreună cu documentele depuse în susținerea ei se 

comunică comerciantului. 

După primirea Cererii și a documentelor însoțitoare, comerciantul trebuie, în termen 

de 7 zile lucrătoare, să transmită către Direcția SAL acordul său pentru demararea 

Procedurii, opinia sa cu privire la obiectul Cererii, precum și documentele de care 

înțelege să se folosească în susținerea punctului său de vedere. 

Dacă comerciantul nu-și exprimă acordul cu privire la demararea Procedurii, Cererea 

consumatorului va fi clasată, urmând a i se comunica acest lucru. 

În cazul în care consilierul, după primirea și analiza dosarului preliminar, constată 

că există circumstanțe care îi afectează independența și imparțialitatea, sau care 

pot da naștere unui conflict de interese cu oricare dintre părțile din litigiul în cauză, 

acesta este obligat să informeze de îndată conducerea Direcției SAL cu privire la 

aceste aspecte. Această obligație de informare subzistă pe tot parcursul Procedurii. 

În această situație, Directorul Direcției SAL va dispune repartizarea dosarului 

următorului consilier din lista întocmită în ordine alfabetică a numelor, care va relua 

Procedura. În situația în care nu este posibilă repartizarea dosarului unui nou 

consilier, părțile vor fi informate cu privire la acest aspect, iar în măsura în care nu 
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au obiecțiuni, Procedura va continua cu consilierul inițial. În măsura în care sunt 

formulate obiecțiuni, iar consilierul nu este acceptat de una dintre părți, reclamația 

va fi clasată iar părțile vor fi informate în acest sens. 

După acceptul comerciantului de a intra în Procedură, consumatorul va fi notificat, 

ocazie cu care i se comunică și eventualele documente transmise de comerciant 

după primirea reclamației. 

Modalitatea de desfășurarea a Procedurii se realizează în scris, fără prezența 

părților, existând însă și posibilitatea ca Procedura să se desfășoare în prezența 

acestora, dacă se apreciază ca fiind necesar de către consilier. Rezultatul întâlnirii 

se consemnează într-un proces verbal, întocmit în trei sau mai multe exemplare, 

după caz, semnate de către părți și consilier. 

În urma studierii actelor cauzei și, dacă a fost cazul, în urma întâlnirilor avute cu 

părțile, consilierul propune, printr-o notă de soluționare, o soluție pentru litigiul în 

cauză, pe care o transmite părților prin poștă, cu confirmare de primire, în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data primirii dosarului complet al reclamației. 

Prin dosar complet se înțelege totalitatea documentelor necesare analizării și 

soluționării litigiului. 

În cazul litigiilor complexe, Direcția SAL poate să prelungească termenul de 30 de 

zile cu alte 20 de zile calendaristice, dacă este necesar. În măsura în care este 

dispusă o astfel de prelungire, părțile vor fi informate în acest sens. 

Soluția propusă de consilier are la bază toate informațiile și documentele puse la 

dispoziția acestuia de către părți. 

După comunicarea soluției propuse de consilier, în termen de 15 zile părțile trebuie 

să comunice în scris decizia lor de acceptare sau de respingere a soluției propuse. 

În cazul în care părțile acceptă soluția propusă, Direcția SAL va emite o hotărâre 

motivată ce se comunică părților prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 

15 zile calendaristice de la adoptare. Hotărârea produce efecte de la data 

comunicării și poate fi atacată la instanța de judecată competentă.  

În cazul în care părțile refuză soluția propusă, Direcția SAL urmează să emită o 

încheiere care va cuprinde descrierea faptelor, soluția propusă și decizia părților. 

Această încheiere se comunică, produce efecte și se atacă în aceleași condiții ca și 

hotărârea emisă de Direcția SAL în cazul în care părțile acceptă soluția propusă. 

Dacă refuzul soluției propuse provine din parte comerciantului, Direcția SAL va 

informa consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv 

judiciare la care poate recurge pentru soluționarea litigiului 

Procedura se finalizează în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care 

Direcția SAL a primit dosarul complet al reclamației. În cazul unor litigii complexe, 

Direcția SAL poate, dacă este necesar, să prelungească termenul de 90 de zile 
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calendaristice și să informeze părțile în legătură cu orice prelungire, precum și în 

legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului. 

Procedura se închide în următoarele situații: 

▪ Prin retragerea din Procedură a consumatorului; 

▪ Prin întocmirea de către consilier a unei încheieri, prin care se constată refuzul 

soluției propuse; 

▪ Prin emiterea de către consilier a unei hotărâri motivate; 

▪ Prin clasare. 

11.2.2 Soluționarea alternativă a litigiilor prevăzută de 

Regulamentul nr. 524/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în 

materie de consum și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 

(Regulamentul privind SOL în materie de consum) 

(„Regulamentul nr. 524/2013”) 

Prin intermediul Regulamentului nr. 524/2013 a fost instituită la nivel comunitar o 

procedură de soluționare alternativă a litigiilor transfrontaliere.  

Astfel se arată în cadrul art. 1 din acest regulament că obiectul acestuia privește 

crearea unei platforme europene SOL („Platforma SOL”) care să faciliteze 

soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, 

pe cale extrajudiciară, a litigiilor dintre consumatori și comercianți online. 

În cadrul art. 2 din Regulamentul nr. 524/2013 se arată că procedura instituită se 

aplică soluționării pe cale extrajudiciară a litigiilor care privesc obligațiile 

contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online 

dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în 

Uniune. Totodată, se arată că este posibilă aplicarea procedurii reglementate prin 

regulament și în cazul soluționării litigiilor care sunt inițiate de comerciant împotriva 

unui consumator, în măsura în care legislația statului membru în care consumatorul 

își are reședința obișnuită permite soluționarea unor astfel de litigii prin intervenția 

unei entități SAL.  

Platforma SOL este dezvoltată de Comisia Europeană, aceasta din urmă fiind 

însărcinată cu funcționarea platformei. Potrivit art. 5 alin. 2, Platforma SOL este un 

punct de intrare unic pentru consumatorii și comercianții care doresc o soluționare 

pe cale extrajudiciară a litigiilor incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului 

nr. 524/2013. Platforma SOL este un site internet interactiv, gratuit și disponibil 

online în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene. 

Platforma SOL are următoarele funcții: 
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▪ furnizează un formular electronic de reclamație care poate fi completat de 

partea reclamantă; 

▪ informează partea pârâtă în legătură cu reclamația; 

▪ identifică entitatea SAL competentă și transmite reclamația entității SAL la care 

părțile au convenit să recurgă; 

▪ oferă un instrument electronic gratuit de gestionare a cazului care să le permită 

părților și entității SAL să efectueze online, prin intermediul platformei SOL, 

procedura de soluționare a litigiilor; 

▪ pune la dispoziția părților și a entității SAL traducerea informațiilor care sunt 

necesare pentru soluționarea litigiului și care sunt schimbate prin intermediul 

platformei SOL; 

▪ furnizează un formulat electronic cu ajutorul căruia entitățile SAL transmit 

informații referitoare la data primirii dosarului reclamației, obiectul litigiului, 

data încheierii procedurii SAL și rezultatul acesteia. 

Statele membre au obligația de a desemna un punct de contact SOL, acestea fiind 

însărcinate cu acordarea sprijinului pentru soluționarea litigiilor referitoare la 

reclamațiile prezentate prin intermediul platformei SOL, îndeplinind următoarele 

funcții: 

▪ facilitează comunicarea între părți și entitatea SAL competentă, în măsura în 

care se solicită acest lucru. În acest sens, această funcție include, în special: 

o acordarea de asistență la prezentarea reclamației și, după caz, a 

documentației relevante; 

o punerea la dispoziția părților și a entităților SAL a unor informații generale 

privind drepturile consumatorilor în ceea ce privește vânzarea sau prestarea 

de servicii care se aplică în statul membru al punctului de contact SOL care 

găzduiește consilierul SOL respectiv; 

o oferirea de informații cu privire la funcționarea platformei SOL; 

o oferirea de explicații părților cu privire la normele de procedură aplicate de 

către entitățile SAL identificate; 

o informarea părții reclamate cu privire la alte căi de atac în cazul în care un 

litigiu nu poate fi soluționat prin intermediul platformei SOL; 

▪ transmite la fiecare doi ani, către Comisia Europeană și statele membre, un 

raport de activitate, pe baza experienței practice dobândite în urma exercitării 

funcțiilor lor. 

Prin intermediul OG nr. 38/2015, România a desemnat Centrul European al 

Consumatorilor din România ca punct de contact privind soluționarea online a 

litigiilor în materie de consum – punct de contact SOL. 

În vederea depunerii unei reclamații pe Platforma SOL, partea reclamantă trebuie 

să completeze formularul electronic de reclamație, acesta fiind accesibil pe 

platforma SOL, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul nr. 524/2013.  
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Informațiile ce urmează a fi transmise de partea reclamantă trebuie să fie suficiente 

pentru a determina entitatea SAL competentă. În anexa nr. 1 din Regulamentul nr. 

524/2013 sunt prevăzute informațiile ce trebuie furnizate atunci când se depune o 

reclamație, în acest sens fiind vorba despre: 

▪ Calitatea de consumator sau de comerciant a părții reclamante; 

▪ Numele, adresa de e-mail și adresa geografică a consumatorului; 

▪ Numele, adresa de e-mail și adresa geografică a comerciantului; 

▪ Numele, adresa de e-mail și adresa geografică a reprezentantului părții 

reclamante, dacă se aplică; 

▪ Limba (limbile) părții reclamante sau reprezentantului părții reclamante, dacă 

se aplică; 

▪ Limba părții pârâte, dacă este cunoscută; 

▪ Tipul de bunuri sau de servicii la care se referă reclamația; 

▪ Dacă bunul sau serviciul a fost oferit de comerciant și comandat de consumator 

pe un site internet sau printr-un alt mijloc electronic; 

▪ Prețul bunului sau al serviciului achiziționat; 

▪ Data la care consumatorul a achiziționat bunul sau serviciul; 

▪ Dacă consumatorul a luat contact direct cu comerciantul; 

▪ Dacă litigiul este în prezent sau a fost anterior analizat de către o entitate SAL 

sau de către o instanță; 

▪ Tipul reclamației; 

▪ Descrierea reclamației; 

▪ Dacă partea reclamată este un consumator, entitățile SAL la care comerciantul 

este obligat să recurgă sau s-a angajat să recurgă în conformitate cu articolul 13 

alineatul (1) din Directiva 2013/11/UE, dacă sunt cunoscute; 

▪ Dacă partea pârâtă este un comerciant, entitatea sau entitățile SAL la care 

comerciantul se angajează să recurgă sau este obligat să recurgă. 

Conform art. 9 din Regulamentul nr. 524/2013, pentru a putea fi instrumentată o 

reclamație prezentată în cadrul platformei SOL, aceasta trebuie să cuprindă toate 

rubricile necesare ale formularului electronic de reclamație. 

Dacă formularul de reclamație nu a fost completat integral, partea reclamată este 

informată că reclamația nu mai poate fi instrumentată decât dacă sunt furnizate 

informațiile lipsă. 

La primirea unui formular de reclamație completat integral, Platforma SOL îi 

transmite părții pârâte, într-un mod ușor de înțeles și fără întârziere, în una din 

limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene aleasă de parte respectivă, 

reclamația împreună cu următoarele informații: 

1. Informații privind necesitatea ca părțile să convină asupra unei entități SAL 

căreia să îi fie transmisă reclamația și privind faptul că, în lipsa unui acord între 

părți sau dacă nu este identificată nicio entitate SAL competentă, reclamația nu 

mai este instrumentată; 
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2. Informații privind entitatea sau entitățile SAL care are/au competența de a 

instrumenta reclamația, dacă acestea sunt menționate în formularul electronic 

de reclamație sau sunt identificate de Platforma SOL pe baza informațiilor 

furnizate în formularul respectiv; 

3. În cazul în care partea pârâtă este un comerciant, o invitație pentru a specifica, 

în termen de 10 zile calendaristice: 

o Dacă comerciantul se angajează sau este obligat să recurgă la o anumită 

entitate SAL pentru a soluționa litigiile cu consumatorii; și 

o Cu excepția cazului în care comerciantul este obligat să recurgă la o anumită 

entitate SAL, dacă comerciantul dorește să recurgă la oricare entitate sau 

entități SAL dintre cele menționate la pct. (2); 

4. În cazul în care partea este un consumator, iar comerciantul este obligat să 

recurgă la o anumită entitate SAL, o invitație pentru a conveni în termen de 10 

zile calendaristice asupra entității SAL respective sau, în cazul în care 

comerciantul nu este obligat să recurgă la o anumită entitate SAL, o invitație 

pentru a selecționa una sau mai multe entități SAL dintre cele menționate la pct. 

(2); 

5. Numele sau coordonatele punctului de contact SOL din statul membru în care 

partea pârâtă este stabilită sau își are reședința, precum și o scurtă descriere a 

funcțiilor referitoare la facilitatea comunicării între părți și entitatea SAL 

competentă. 

Platforma SOL va transmite în mod automat și fără întârziere reclamația către 

entitatea SAL la care părțile au fost de acord să recurgă. 

Entitatea SAL către care a fost transmisă reclamația va informa, fără întârziere, 

părțile dacă este de acord sau dacă refuză să instrumenteze litigiul în conformitate 

cu articolul 5 alin. 4 din Directiva nr. 11/2013 privind soluționarea alternativă a 

litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului nr. 2006/2004 și a 

Directivei 2009/22/CE (“Directiva nr. 11/2013”), conform art. 9 alin. 7 din 

Regulamentul nr. 524/2013. Conform articolului 5 alin. 4 din Directiva nr. 11/2013, 

statele membre pot permite entităților SAL să refuze instrumentarea unui anumit 

litigiu din următoarele motive: 

a) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta 

reclamația sa și nu a încercat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu 

comerciantul; 

b) litigiul este nepertinent sau jignitor; 

c) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de o 

instanță; 

d) valoarea despăgubirii este inferioară sau superioară unui prag financiar 

prestabilit; 

e) consumatorul nu a prezentat reclamația entității SAL într-un termen 

predeterminat de minimum un an de la data la care consumatorul a prezentat 

reclamația comerciantului; 
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f) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcționarea eficace 

a entității SAL. 

Dacă entitatea SAL către care a fost transmisă reclamația acceptă să instrumenteze 

litigiului, aceasta va informa părțile în legătură cu normele sale de procedură și, 

dacă este cazul în legătură cu costurile procedurii respective de soluționare a 

litigiilor. 

Conform art. 9 alin. 8 din Regulamentul nr. 524/2013, părțile trebuie să convină în 

termen de 30 de zile calendaristice, de la data depunerii formularului de reclamație, 

asupra entității SAL ce urmează să instrumenteze litigiul, în caz contrar, reclamația 

nu va mai fi instrumentată. De asemenea, situația va fi similară dacă entitatea SAL 

refuză instrumentarea litigiului. În aceste cazuri, partea reclamantă este informată 

cu privire la posibilitatea de a contacta un consilier SOL pentru a primi informații 

generale referitoare la alte căi de atac. 

Conform art. 10 din Regulamentul nr. 524/2013, entitatea SAL care a acceptat să 

instrumenteze un litigiu, va încheia procedura SAL într-un termen de 90 de zile de 

la data la care entitatea SAL a primit dosarul complet al reclamației. 

Entitatea SAL nu are dreptul, în vederea soluționării litigiului, de a solicita prezența 

fizică a părților sau a reprezentanților acestora, afară de cazul în care normele sale 

de procedură prevăd această posibilitatea iar părțile sunt de acord. 

Entitatea SAL nu este obligată să desfășoare procedura SAL prin intermediul 

Platformei SOL. 

În vederea păstrării unei evidențe, entitatea trebuie să transmită, fără întârziere, 

următoarele informații platformei SOL: 

▪ data primirii dosarului reclamației; 

▪ obiectul litigiului; 

▪ data încheierii procedurii SAL; 

▪ rezultatul procedurii SAL. 

11.2.3 Soluționarea litigiilor în fața instanțelor de judecată 

Soluționarea litigiilor specifice domeniului comerțului electronic în fața instanțelor 

de judecată este reglementată de Codul de Procedură Civilă.  

Având în vedere statutul de reglementare cu caracter  general în materia acțiunilor 

civile derulate în fața instanțe de judecată, Codul de Procedură Civilă nu prezintă 

aspecte specifice domeniului comerțului electronic.  

Cu toate acestea, Codul de Procedură Civilă reglementează anumite subiecte 

specifice domeniului protecției consumatorului cu aplicabilitate și în domeniul 

comerțului electronic, aspecte ce vor fi evidențiate în secțiunea următoare.  
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Competența instanțelor de judecată trebuie analizată din două perspective: 

competența materială a instanțelor de judecată și competența teritorială a 

instanțelor de judecată. 

În materia litigiilor privind comerțului electronic, competența materială a 

instanțelor de judecată va fi dictată de valoarea litigiului dedus judecății, astfel 

litigiile având o valoare de până la 200.000 lei inclusiv, vor fi de competența 

judecătoriilor, urmând ca apelul introdus împotriva hotărârilor pronunțate de către 

judecătorii să fie judecate de către tribunale.  

În ceea ce privește litigiile a căror valoare depășește 200.000 lei, acestea vor fi de 

competența tribunalului ca primă instanță de judecată, urmând ca apelul introdus 

împotriva hotărârilor pronunțate de către tribunal să fie judecat de către curtea de 

apel. 

În ceea ce privește competența teritorială a instanțelor de judecată, regula generală 

enunțată de către Codul de Procedură Civilă stabilește competența teritorială în 

favoarea instanței de la domiciliul/sediul pârâtului.  

În materia litigiilor ce implică consumatorii, Codul Procedură Civilă prevede 

competența teritorială alternativă de la domiciliul consumatorului în cazul cererilor 

având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, 

rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau 

în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor. Așadar, în 

cazul litigiilor enumerate anterior, consumatorul are posibilitatea de a alege din 

punct de vedere teritorial între instanța de la sediul profesionistului pârât sau 

instanța de la domiciliul său. 

Acțiunea civilă debutează prin introducerea cererii de chemare în judecată de către 

reclamant, fie acesta consumator sau profesionist. 

Conținutul și forma cererii de chemare în judecată sunt strict reglementate de către 

Codul de Procedură Civilă.  

În ceea ce privește taxa de timbru judiciar, în acord cu prevederile art. 29 din OUG 

nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru se stabilește faptul că cererile de 

chemare în judecată introduse de către consumatori având ca obiect protecția 

drepturilor consumatorilor, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.  

Cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate se depun în atâtea exemplare 

câte sunt necesare pentru comunicare și un exemplar pentru instanța de judecată. 

Odată înregistrată cererea de chemare în judecată la instanța competentă, aceasta 

urmează procedura verificării și regularizării, în cadrul căreia instanța de judecată 

sesizând anumite lipsuri ale cererii de chemare în judecată poate dispune 

completarea sau remedierea acestora de către reclamant. 

Ulterior verificării și regularizării, se dispune comunicarea cererii de chemare în 

judecată către pârât. 
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Odată comunicată cererea de chemare în judecată către pârât, acesta are obligația 

ca în termen de 25 zile de la comunicare să depună întâmpinare.  

Întâmpinarea se va comunica reclamantului, care va avea la dispoziție un termen de 

10 zile de la comunicare, pentru a depune răspuns la întâmpinare.  

Odată ce întâmpinarea și răspunsul la întâmpinare au fost depuse de către pârât, 

respectiv reclamant, sau în situația în care întâmpinarea sau răspunsul la 

întâmpinare nu au fost depuse de către aceștia, dar au expirat termenele prevăzute 

de lege pentru depunerea acestora, judecătorul fixează primul termen de judecată 

prin rezoluție. Primul termen de judecată nu va fi stabilit la mai mult de 60 de zile 

de la data rezoluției de fixare.  

La primul termen de judecată, judecata va urma trei etape distincte: cercetarea, 

dezbaterea în fond și deliberarea și pronunțarea hotărârii. 

Cercetarea este etapa litigiului care presupune in principiu soluționarea excepțiilor, 

analizarea fiecărei pretenții și apărări în parte, încuviințarea probelor propuse de 

către părți și administrarea acestora. La momentul încheierii cercetării 

judecătorești, judecătorul va fixa termen pentru dezbaterea în fond. 

În ceea ce privește probele de care părțile se pot folosi în dovedirea celor susținute, 

acestea sunt reprezentate de: înscrisuri, proba cu martori, expertiza, interogatoriul 

precum și alte mijloace materiale de probă. 

De menționat că în contra unui profesionist proba cu martori poate fi utilizată și 

pentru a dovedi un act juridic, dacă acest act juridic rezultă din desfășurarea 

activității sale profesionale, afară de cazurile în care prin legi speciale este cerută 

proba prin înscrisuri. 

În funcție de numărul și complexitatea probelor administrate, cercetarea 

judecătorească se poate derula pe parcursul mai multor termene de judecată. 

Dezbaterea în fond permite fiecăreia dintre părți susținerea în fața instanței de 

judecată a cererilor și apărărilor. Dezbaterile au loc și se încheie de regulă la același 

termen de judecată, putând fi lăsate în cazuri excepționale pentru continuare în 

alte zile. 

Deliberările au loc în secret între membrii completului de judecată, care ulterior 

deliberării se vor pronunța prin hotărâre, ce sa va comunica părților. 

În termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii primei instanțe, partea 

interesată are posibilitatea introducerii unui apel. 

La cererea de apel se va atașa dovada achitării taxei de timbru. Scutirea de la plata 

taxelor de timbru aplicabilă consumatorilor pentru cererile având ca obiect 

protecția drepturilor consumatorilor este valabilă și pentru cererile de apel 

introduse de aceștia.  
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Cererea de apel odată comunicată instanței de judecată se va transmite părții 

împotriva căreia a fost introdus apelul, care are obligația de a depune întâmpinare 

în termen de 15 zile de la data comunicării cererii de apel. 

Întâmpinarea se va comunica apelantului, care în termen de 10 zile de primirea ei 

are obligația de a depune un răspuns la întâmpinare. 

De la momentul la care dosarul de apel este complet, instanța de judecată va stabili 

termenul de judecată.  

Judecata în fata instanței de apel urmează aceleași etape precum cele enumerate 

mai sus în cazul judecății în fața primei instanțe.  

Hotărârea pronunțată de către instanța de apel este definitivă, putând fi pusă în 

executare de către partea îndreptățită. 

Procedurile speciale de judecată reprezintă proceduri dedicate unor anumite tipuri 

de acțiuni și care de regulă accelerează desfășurarea judecății prin comparația cu 

judecata de drept comun. În contextul comerțului electronic, considerăm relevante 

două dintre procedurile speciale prevăzute de Codul de Procedură Civilă, ambele 

fiind dedicate litigiilor având ca obiect recuperarea unor sume de bani. 

Procedura ordonanței de plată 

Procedura ordonanței de plată constituie o procedură specială de judecată care se 

desfășoară într-un termen mai scurt prin comparație cu procedura de judecată de 

drept comun descrisă mai sus.  

Ordonanța de plată poate fi aplicată doar în cazul acelor litigii care au ca obiect 

recuperarea unei creanțe certe, lichide și exigibile constând în obligația de plată a 

unei sume de bani, constate prin intermediul unui contract civil.  

Cererile privind emiterea unei ordonanțe de plată de către instanță sunt foarte des 

uzitate între profesioniști ce înregistrează sume de recuperat din contractele 

încheiate în cursul desfășurării activității de bază. 

Introducerea unei cereri privind emiterea unei ordonanțe de plată este condiționată 

de transmiterea de către creditor în atenția debitorului a unei somații de plată prin 

care să se acorde acestuia din urmă un termen de plată de 15 zile. Dacă la expirarea 

termenului de 15 zile, debitorul nu achita suma restantă, creditorul poate introduce 

cererea la instanța competentă care se va determina în funcție de criteriile 

menționate mai sus în cadrul secțiunii C. b Competența. 

Odată introdusă cererea de emitere a ordonanței de plată aceasta va fi comunicată 

debitorului odată cu citația pentru primul termen de judecată. Debitorul are astfel 

obligația de a depune întâmpinare cu 3 zile înaintea termenului de judecată în fața 

instanței. Întâmpinarea astfel depusă nu se va comunica creditorului, care are 

posibilitatea de a lua la cunoștință de ea de la dosarul cauzei. 

În situația în care debitorul contestă creanța, judecătorul va analiza contestația și 

în cazul în care o va admite va respinge cererea creditorului. 
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În situația în care pe baza înscrisurilor depuse la dosar, instanța constată că suma 

este într-adevăr datorată de către debitor, va emite ordonanța de plată, stabilind 

în sarcina debitorului și un termen de plată al acesteia. 

Debitorul nemulțumit de soluția instanței poate ataca ordonanța cu cerere în 

anulare. 

Avantajul procedurii ordonanței de plată constă în caracterul său urgent, precum și 

în faptul că odată emisă aceasta este executorie, chiar dacă împotriva sa debitorul 

a depus cerere în anulare.  

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă 

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este de asemenea o procedură de 

judecată rapidă, dedicată exclusiv sumelor ce nu depășesc 10.000 lei. 

Declanșarea procedurii se realizează prin completarea unui formular special de către 

reclamant și transmiterea acestuia către instanța de judecată. Odată cu formularul 

în cauză se vor depune și înscrisurile care probează susținerile reclamantului.  

Ulterior primirii formularului enunțat, instanța îl va comunica pârâtului care într-un 

termen de 30 de zile de la comunicare va trimite răspunsul de asemenea completând 

un formular de răspuns standardizat. 

Procedura de judecată a cererii de valoare redusă este în integralitate scrisă, nefiind 

necesară prezentarea părților în fața instanței de judecată decât în situații 

excepționale când instanța consideră că este necesar. 

Într-un termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaților, instanța se va 

pronunța și redacta hotărârea, care este executorie. 

Hotărârea este supusă apelului în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea 

pronunțată de către instanța de apel este definitivă. 

11.3 Situația litigiilor; Clasificarea abuzurilor și 

litigiilor specifice comerțului electronic pe baza 

datelor colectate și analizate, în funcție de 

natura juridică a acestor diferende și litigii  

După cum se va arăta în cadrul acestei secțiuni, clasificarea litigiilor este realizată 

în funcție de obiectul acestora. Enumerăm, cu titlul de exemplu, factorii generatori 

de litigii care au avut la bază clasificarea litigiilor: 1) lipsa livrării bunurilor; 2) 

livrarea unor produse cu defecte; 3) practicile comerciale incorecte; 4) lipsa livrării 

serviciilor; 5) nerespectarea dreptului de retragere al consumatorilor; 6) livrarea 

altor bunuri; 7) folosirea neautorizată a mărcilor; 8) comunicările comerciale; 9) 

informarea obligatorie pre-contractuală; 10) proba contractului încheiat prin 

mijloace electronice; 11) clauze abuzive prevăzute la nivelul contractelor; 12) 

refuzul de plată a rambursului etc. 
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De asemenea, a fost realizată o clasificare a litigiilor din domeniul comerțului 

electronic și în funcție de actul normativ încălcat, cu indicarea factorilor generatori 

de litigii. Au fost avute în vedere, la realizarea clasificării litigiilor, actele normative 

relevante, precum: 1) Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic; 2) OUG nr. 

34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 3) 

Legea nr. 506/2004 privind protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții 

private în sectorul comunicațiilor electronice; 4) Ordonanța de urgență nr. 111/2011 

privind comunicațiile electronice; 5) Legea nr. 455/2001. 

În legătură cu litigiile aferente drepturilor de proprietate intelectuală sau litigiile 

transfrontaliere, analiza a relevat că acestea nu au o recurență ridicată la nivel 

național, neexistând o cazuistică relevantă în aceste materii, din perspectiva 

conexiunii cu domeniul comerțului eletronic. O atare concluzie se subsumează 

concluziilor evidențiate și în cazul activității de cercetare derulată în rândul 

comercianților, respectiv concluziilor prevăzute la nivelul studiilor elaborate la 

nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.    

11.3.1 Situația litigiilor soluționate conform OG nr. 38/2015 

A. Litigiile naționale și transfrontaliere – Direcția SAL din cadrul ANPC 

În urma solicitării adresate Direcției SAL din cadrul ANPC, prin cererea cu nr. 

15424/24.07.2018, înregistrată la ANPC cu nr. 5569/26.07.2018, transmisă în baza 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a fost 

comunicat răspunsul conform căruia Direcția SAL din cadrul ANPC nu a primit, până 

la data emiterii răspunsului, respectiv 30.07.2018 nicio cerere de soluționare 

alternativă a litigiilor din domeniul comerțului electronic. Răspunsul se găsește 

atașat prezentului livrabil, în Anexa 5. 

B. Litigiile transfrontaliere – entitatea SOL 

În urma solicitării adresate entității SOL din cadrul ANPC, prin cererea cu nr. 

15425/24.07.2018, adresată ECC-România, înregistrată la ANPC cu nr. 

5712/30.07.2018, transmisă în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, au fost comunicate următoarele: 

Entitatea SOL, până la data de 09.04.2018, nu are acces la date statistice constând 

în detaliile litigiilor instrumentate, respectiv la date privitoare la obiectul litigiului. 

Începând cu această dată, în urma modificării instrumentului online de gestionare a 

solicitărilor, Entitatea SOL a dobândit acces la o serie de noi informații cu privire la 

litigiile instrumentate prin intermediul platformei. 

Astfel, la nivelul anul 2017, în domeniul comerțului electronic, Entitatea SOL a fost 

sesizată cu privire la un număr de 507 solicitări din partea consumatorilor rezidenți 

în România, și un număr de 144 solicitări din partea unor consumatori rezidenți în 
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afara României, prin intermediul celorlalte centre similare, situate în celelalte state 

membre ale Uniunii Europene.  

La nivelul anului 2018, în perioada 01.01-09.04.2018, în domeniul comerțului 

electronic au fost instrumentate de Entitatea SOL un număr de 110 solicitări din 

partea consumatorilor rezidenți în România, și un număr de 39 de solicitări din 

partea unor consumatori rezidenți în afara României, prin intermediul celorlalte 

centre similare. 

Totodată, în perioada 09.04.2018-01.08.2018, în domeniul comerțului electronic, 

Entitatea SOL a instrumentat următoarele litigii: 

a) 253 de solicitări ale unor consumatori rezidenți în România. Din perspectiva 

obiectului litigiilor, statistica avută în vedere relevă următoarele informații: 

o 32 de litigii au avut ca obiect lipsa livrării bunurilor; 

o 29 de litigii au avut ca obiect livrarea unor produse cu defecte; 

o 14 litigii au avut ca obiect practicile comerciale incorecte ale comercianților 

legate de servicii; 

o 12 litigii au avut ca obiect lipsa livrării serviciilor; 

o 12 litigii au avut ca obiect dreptul de retragere în cazul bunurilor; 

o 11 litigii au avut ca obiect livrarea altor bunuri; 

o 5 litigii au avut ca obiect aspecte legate de probleme cu serviciile de plată și 

alte probleme specifice comerțului online. 

b) 17 solicitări ale unor consumatori rezidenți în afara României, prin intermediul 

celorlalte centre. Din perspectiva obiectului litigiilor, statistica avută în vedere 

relevă următoarele informații: 

o 3 litigii au avut ca obiect livrarea unor produse cu defecte; 

o 3 litigii au avut ca obiect dreptul de retragere din contract; 

o 1 litigiu a avut ca obiect nelivrarea bunurilor solicitate; 

o Restul litigiilor au privit alte probleme specifice comerțului electronic. 

De asemenea, entitatea SOL a comunicat faptul că termenul de soluționare al 

solicitărilor consumatorilor, recomandat de Comisia Europeană, pentru toate 

tipurile de litigii este de 10 săptămâni, în timp ce Entitatea SOL, în anul 2017, a 

instrumentat litigii într-un termen mediu de 74 de zile.  

La nivelul anului 2018, încă nu sunt disponibile informații referitoare la termenul de 

soluționare al litigiilor. 

Informațiile prezentate pot fi consultate în Răspunsul Entității SOL, atașat 

prezentului livrabil în Anexa 6.  

11.3.2 Situația litigiilor în fața instanțelor de judecată 

A. Clasificarea litigiilor în funcție de obiect  
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Din analiza litigiilor din domeniul comerțului electronic gestionate de instanțele de 

judecată din România, luând în considerare o diviziune a acestora în funcție de 

obiect, a rezultat că majoritatea litigiilor vizează:  

a) Nerespectarea dreptului de retragere acordat consumatorilor în cazul 

contractelor la distanță; 

b) Folosirea neautorizată a mărcilor pe site-urile utilizate în desfășurarea activității 

de comerț electronic; 

c) Conformitatea produselor achiziționate on-line și garanțiile asociate acestora; 

d) Nerespectarea prevederilor din materia comunicărilor nesolicitate.  

B. Clasificarea litigiilor în funcție de actul normativ încălcat 

Analiza litigiilor din domeniul comerțului electronic, aflate pe rolul instanțelor de 

judecată din România, în funcție de actul normativ încălcat a relevat următoarea 

clasificare:  

a) Litigii generate de încălcări ale prevederilor cuprinse în cadrul OUG nr. 34/2014 

privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

care au avut ca obiect:  

o Exercitarea dreptului la retragere de către consumatori din contractele 

încheiate la distanță sau cele încheiate în afara spațiilor comerciale; 

o Prevederile referitoare la livrare;  

o Calificarea contractelor încheiate de către profesioniști cu consumatorii ca 

fiind contracte încheiate în afara spațiilor comerciale sau contracte la 

distanță;  

o Prevederile referitoare la informarea pre-contractuală obligatorie a 

consumatorilor. 

b) Litigii generate de încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 365/2002 privind comerțul 

electronic, având ca obiect:  

o Infracțiuni privind comerțul electronic; 

o Proba contractului încheiat prin mijloace electronice.  

c) Litigii generate de încălcări ale prevederile Legii nr. 506/2004 privind protecția 

datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice, având ca obiect:  

o Comunicările electronice nesolicitate. 

d) Litigii generate de dispozițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2011 privind 

comunicațiile electronice, având ca obiect:  

o Clauze abuzive prevăzute la nivelul contractelor de furnizare de servicii de 

comunicații electronice, raportat la dispozițiile Legii nr. 193/2000 privind 

clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. 

e) Litigii având la baza prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronica, având ca obiect:  
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o Regimul juridic al înscrisului în formă electronica și condițiile de calificare a 

unui înscris ca fiind înscris în formă electronică. 

 

C. Concluzii 

Astfel, după cum rezultă din cadrul acestei secțiuni, litigiile din domeniul comerțului 

electronic vizează preponderent aspecte referitoare la lipsa livrării bunurilor sau 

livrarea unor bunuri cu defecte de către comercianți, precum și unele practici 

incorecte ale acestora. 

În anul 2017, la nivelul entității SOL au fost înregistrare 651 de solicitări din partea 

consumatorilor, din care 507 au fost ale consumatorilor rezidenți în România, iar 

restul de 144 ale unor consumatori nerezidenți în România. La nivelul anului 2018, 

până la data de 01.08.2018, entitatea SOL a înregistrat un număr de 419 reclamații, 

din care 363 ale consumatorilor rezidenți, iar restul de 56 ale unor consumatori 

nerezidenți. 

11.3.1 Aspecte relevate de consultarea cu actorii interesați  

Pe parcursul derulării activităților de analiză specifice proiectului, au fost semnalate 

o serie de elemente de practică relevante din perspectiva situației litigiilor, acestea 

fiind evidențiate de către comercianți precum și de către instituțiile publice cu 

atribuții în domeniul comerțului electronic ori în domenii conexe. 

De exemplu, reprezentantul Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații (ANCOM), a menționat că este sesizat cu o serie de 

reclamații, pentru care colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor (ANPC) în vederea redirecționării și soluționării acestora. Aspectele 

reclamate de consumatori, potrivit celor susținute de reprezentatul ANCOM, sunt 

referitoare la: 

▪ Întârzieri la livrare; 

▪ Deteriorarea sau pierderea coletelor; 

▪ Refuzul de plată ramburs. 

Comercianții consultați au subliniat faptul că se încearcă rezolvarea amiabilă a 

reclamațiilor formulate de comercianți, deoarece adresarea acestora în cadrul 

instanțelor de judecată implică costuri care de cele mai multe ori depășesc valoarea 

produselor sau a serviciilor care fac obiectul litigiilor. 

Comercianții au semnalat de asemenea unele aspecte legate de dificultățile pe care 

le întâmpină în relația cu furnizorii de servicii de transport, însă consideră că nu 

este necesară o supra-reglementare în această relație, răspunderea furnizorului de 

servicii de transport fiind angajată în baza relației contractuale dintre părți. 

Totodată, acest aspect nu face parte din domeniul comerțului electronic, fiind vorba 

despre o relație pur comercială între doi profesioniști. 
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Comercianții consultați au subliniat faptul că se confruntă unele situații în care 

produsele returnate de consumatori sunt deteriorate, sugerându-se că răspunderea 

în astfel de situații poartă în fapt asupra transportatorilor.  

Totuși, s-a reținut faptul că profesioniștii (comercianții) preferă să soluționeze 

aceste situații în mod amiabil, în favoarea consumatorilor, înlocuind produsul livrat 

sau returnând contravaloarea produselor, iar ulterior, ajungând la o înțelegere 

amiabilă cu transportatorul, mizând pe valorificarea clauzelor contractuale 

comerciale relevante. 

Majoritatea comercianților consideră legislația specifică suficient de clară. În ciuda 

acestui fapt, cele mai multe dintre probleme / diferende au la bază lipsa de 

cunoaștere sau înțelegere a legislației aplicabile.  

Dintre aceia care au întâmpinat neclarități în cadrul legislativ incident domeniului 

comerț electronic, acestea s-au referit la: 

▪ Drepturile consumatorilor și obligațiile comercianților 

▪ Distincția între obligațiile legale și bunele practici din piață  

▪ Condițiile de vânzare în mediul online a unor anumite categorii de produse (de 

ex. medicamente de tip OTC - produs medicamentos care se poate elibera fără 

prescripţie medicală) 

▪ Modul de aplicare a prevederilor Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață 

Printre cele mai relevante probleme identificate de comercianți în desfășurarea 

activității și care au legătură cu domeniul comerțului electronic, se numără: 

▪ Imposibilitatea de identificare a instituției/instituțiilor competente pentru 

diverse arii din domeniul comerțului electronic  

▪ Imposibilitatea de identificare / lipsa de cunoastere a dispozițiilor legale 

aplicabile  

▪ Lipsa de reacție rapidă a autorităților în ceea ce privește aplicarea normelor în 

vigoare în cazul modelelor de afaceri inovatoare  

Marea majoritate a celor intervievați (consumatori si comercianți) declară că si-au 
rezolvat neînțelegerile pe cale amiabilă, de cele mai multe ori evitând să ajungă în 
instanță.  

Atât mediul academic cât și instituțiile publice intervievate au fost de părere că 
lipsa de informare a consumatorilor și/sau a comercianților cu privire la desfășurarea 
comerțului electronic, precum și a modalității de gestionare a abuzurilor/litigiilor 
specifice este factorul care generază cele mai multe probleme.  
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12. Instituții publice implicate în 

comerțul electronic  

12.1. Instituții implicate în comerțul electronic 

În urma analizei, s-au reținut următoarele instituții cu atribuții în domeniul 

comerțului electronic:  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ANAF are următoarele atribuții: 

▪ Emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de 

alte ministere și instituții centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul 

său de activitate; 

▪ Participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte 

normative care conțin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte 

venituri date în administrare, potrivit legii; 

▪ Elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conțin 

prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de 

administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri 

bugetare pentru care este competentă, în condițiile legii; 

▪ Participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea 

veniturilor bugetare; 

▪ Inițiază măsuri pentru dezvoltarea și desfășurarea în bune condiții a relațiilor 

internaționale în domeniul său de activitate; 

▪ Asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor în 

domeniul vamal și a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, 

contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenta 

sa, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice; 

▪ Asigură asistenta pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane 

juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, 

precum și recuperarea de către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice 

a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege 

și tratatelor la care România este parte; 

▪ Ia măsuri, potrivit atribuțiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea 

și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; sesizează organele de 

urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea 



 

124 

întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

▪ Propune soluții de reformă în domeniul administrării fiscale și vamale și 

implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său 

de activitate;   

▪ Monitorizează acquis-ul comunitar și bunele practici în domeniul administrării 

fiscale și vamale și formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri 

administrative care decurg din acestea; 

▪ Colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile și instituțiile publice sau orice 

alte entități cu atribuții în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de 

administrare fiscală și vamală; 

▪ Elaborează politici, proceduri și norme metodologice în domeniul său de 

activitate, pentru structurile proprii, precum și pentru cele subordonate; 

▪ Asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informații, cu alte 

instituții din țară și cu administrațiile fiscale și vamale ale altor state, cu privire 

la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după 

caz. 

Din cele de mai sus rezultă că instituția deține o serie de atribuții cu privire la 

constatarea și sancționarea faptelor contravenționale din domeniul fiscal, indiferent 

că aceste fapte sunt ale comercianților tradițional sau ale comercianților on-line. 

De asemenea, în cadrul ANAF funcționează Direcția Generală a Vămilor care 

coordonează și îndrumă la nivel teritorial 8 Direcții regionale vamale, în cadrul 

cărora sunt organizate 89 birouri vamale de frontiera si birouri vamale de interior. 

Autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului 

internațional al Uniunii, contribuind astfel la un comerț echitabil și deschis, la 

punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale 

comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, 

precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare.  

Direcția Generală a Vămilor urmărește aplicarea uniformă, imparțială, transparentă 

și nediscriminatorie a reglementărilor vamale și fiscale pentru produse accizabile în 

domeniul autorizării, mișcării și supravegherii fiscale. Peste 60% din activitățile 

curente ale autorității vamale (supravegherea vamală și fiscală, controlul vamal sau 

autorizarea și mișcarea produselor accizabile) au ca rezultat indirect încasarea de 

taxe, iar cele de supraveghere și control vamal derulate cu precădere la nivelul 

birourile vamale de frontieră urmăresc atingerea unui grad de siguranță și securitate 

adecvat pentru  frontiera externa a UE. 

Tot în cadrul ANAF funcționează Direcția Generală Antifraudă Fiscală, structură fără 

personalitate juridică, cu atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor 

de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală. În vederea realizării atribuțiilor, 

pentru prevenirea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Agenția 

efectuează controlul operativ și inopinat cu privire la: 
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▪ Respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii 

oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală; 

▪ Respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea 

evaziunii fiscale și fraudelor fiscale și vamale; 

▪ Modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate 

locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici. 

Agenția participă, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și 

instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care 

generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală și vamală. 

De asemenea, conform Directivei (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 

de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce 

privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de 

servicii și vânzările de bunuri la distanță, implementată prin Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal/ Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal din 06.01.2016, ANAF constată și sancționează faptele ce constituie 

contravenții, potrivit legii. 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)  

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) s-a înființat prin OUG nr. 13/2015 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții 

Publice, ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Finanțelor Publice. ANAP are ca rol fundamental formularea la nivel de concepție, 

promovarea si implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și 

implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor 

legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea 

funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice. 

Conform HG nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice, ANAP îndeplinește următoarele funcții: 

▪ de strategie, prin care se asigură elaborarea și implementarea Strategiei 

naționale în domeniul achizițiilor publice, precum și planurile de acțiune, în 

conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea 

Europeană; 

▪ de reglementare, prin care se asigură elaborarea, promovarea și implementarea 

politicii în domeniul achizițiilor publice; 

▪ de stabilire și implementare a sistemului de verificare și control al aplicării 

unitare de către autoritățile contractante a dispozițiilor legale și procedurale în 

domeniul achizițiilor publice; 

▪ de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice. 

În considerarea sistemului de achiziții publice, care se derulează pe platforma 

SICAP, care a înlocuit din acest an SEAP, instituția a fost inclusă în analiză ca fiind 
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cea care reglementează domeniul achizițiilor publice, în esență o forma de comerț 

G2B. Cu toate acestea, instituția s-a identificat ca neavând atribuții în sfera 

comerțului electronic.  

Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) 

Agenția pentru Agenda Digitală a României deține o serie de atribuții în legătură cu 

domeniul comerțului electronic, conform HG nr. 1132/2013 privind organizarea și 

funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare 

a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

pentru Societatea Informațională, și anume:  

▪ Elaborează și implementează proiecte pentru creșterea gradului de utilizare a 

tehnologiei informației și comunicațiilor de către cetățeni și mediul de afaceri; 

▪ Elaborează și implementează proiecte pentru dezvoltarea societății 

informaționale, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forței de muncă 

calificate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și impulsionarea 

progresului tehnologic; 

▪ La solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională, elaborează puncte 

de vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează 

activități din domeniul serviciilor societății informaționale și furnizării de 

informații și servicii publice prin mijloace electronice, conform domeniului său 

de competentă; 

▪ Elaborează și realizează programe și proiecte de informare și educare a 

cetățenilor și companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea 

informațională, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și servicii 

prin mijloace electronice;   

▪ Participă, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională sau a altor 

instituții publice, la elaborarea și realizarea de programe și proiecte privind 

furnizarea de informații și servicii prin mijloace electronice. 

Se impune astfel implicarea acestei instituții pentru a-și prezenta punctul de vedere 

cu privire la problematica abuzurilor și litigiilor din domeniul comerțului electronic, 

respectiv cu privire la componentele sistemelor de comerț electronic care creează 

dificultăți pentru operatori și/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem 

electronic. 

Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este instituție publică 

și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în 

subordinea Guvernului. Autoritatea coordonează și realizează strategia și politica 

guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea și 

combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor 

economice ale consumatorilor 
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Având în vedere calitatea de autoritatea națională în materia protecției 

consumatorului, instituția a primit,  prin legislația enumerată mai jos, următoarele 

competențe: 

▪ Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și 

a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare 

a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului implementată prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea 

produselor și garanțiile asociate acestora, republicată;  

▪ OUG nr.174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

privind protecția consumatorilor;  

▪ Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 

profesioniști și consumatori, republicată;  

▪ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile 

consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative;  

▪ Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 

(Regulamentul privind SOL în  materie de consum) și Directiva 2013/11/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea 

alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie 

de consum) puse în aplicare prin Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;  

▪ Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea și funcționarea structurii 

responsabile cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din 

cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor;  

▪ Hotărârea nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu 

aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre 

autoritățile naționale în acest domeniu.  

Competențe dobândite: 

▪ Competență în constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de 

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, 

republicată; 

▪ Competență în elaborarea normelor metodologice aferente Legii nr. 449/2003, 

și a le supune spre aprobare Guvernului; 
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▪ Competență în a controla respectarea dispozițiilor Legii nr. 193/2000 privind 

clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, 

republicată; 

▪ Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor prevăzute de 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile 

consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative;  

▪ Competență în constatarea unor contravenții, și aplicarea sancțiunilor aferente, 

prevăzute prin OUG nr. 38/2015. 

Pentru exercitarea acestor competențe, ANPC efectuează activități de supraveghere 

și control cu scopul protecției consumatorului prin prevenirea încălcării 

reglementărilor legale în domeniul protecției consumatorului de către comercianți, 

evidențierea și aducerea la cunoștința personalului care reprezintă comerciantul 

supus controlului a abaterilor și faptelor care au generat încălcarea reglementărilor 

legale în domeniul protecției consumatorului și a consecințelor și riscurilor acestor 

încălcări, dispunerea de măsuri pentru respectarea legislației. 

De asemenea, instituția a emis și publicat pe site-ul propriu o procedură privind 

soluționarea petițiilor consumatorilor, care stabilește condițiile și modalitățile de 

efectuare a cercetării de către ANPC a aspectelor sesizate sau reclamate de 

consumatori – persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociații. 

În plus, la nivelul ANPC a fost organizată o structură  responsabilă cu derularea 

procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, respectiv Direcția de soluționare 

alternativă a litigiilor (Direcția SAL). Direcția SAL este competentă să soluționeze 

alternativ litigii naționale și transfrontaliere, inclusiv litigiile reglementate de 

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul 

privind SOL în materie de consum), izvorâte din contractele de vânzări sau din 

contractele de prestări de servicii, în sectoarele de activitate în care ANPC este 

competentă. Modul de funcționare este stabilit prin „Procedura pentru soluționarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți prin propunerea unei 

soluții”, publicată pe site-ul instituției. Procedura se finalizează în termen de 90 de 

zile calendaristice de la data la care Direcția SAL a primit dosarul complet al 

reclamației. În cazul unor litigii complexe, Direcția SAL poate, dacă este necesar, 

să prelungească termenul de 90 de zile calendaristice și să informeze părțile în 

legătură cu orice prelungire, precum și în legătură cu perioada estimată pentru 

terminarea litigiului. Procedura presupune existența unui consilier din partea ANPC 

care propune o soluție de rezolvare a litigiului pe baza informațiilor și documentelor 

puse la dispoziția acestuia de către părți. În cazul în care părțile acceptă soluția 

propusă, Direcția SAL va emite o hotărâre motivată ce se comunică părților, ce 

produce efecte de la data comunicării și poate fi atacată la instanța de judecată 
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competentă. În cazul în care părțile refuză soluția propusă, Direcția SAL urmează să 

emită o încheiere care va cuprinde descrierea faptelor, soluția propusă și decizia 

părților. Această încheiere se comunică, produce efecte și se atacă în aceleași 

condiții ca hotărârea emisă de Direcția SAL în cazul în care părțile acceptă soluția 

propusă. Dacă refuzul soluției propuse provine din parte comerciantului, Direcția 

SAL va informa consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, 

respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluționarea litigiului. 

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC) 

Centrul European al Consumatorilor din România oferă asistență consumatorilor în 

cazul litigiilor care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii 

transfrontaliere și reprezintă punctul de contact privind soluționarea online a 

litigiilor în materie de consum. Aceste atribuții sunt stabilite prin Ordonanța 

38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți, care stipulează: 

”Se desemnează Centrul European al Consumatorilor din România pentru a oferi 

asistenta consumatorilor:   

▪ în cazul litigiilor care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de 

servicii transfrontaliere, astfel încât consumatorii să se poată adresa entității 

SAL care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru și care este 

competentă cu soluționarea litigiului cu caracter transfrontalier;   

▪ în cazul litigiilor referitoare la reclamațiile prezentate prin intermediul 

platformei de soluționare online a litigiilor, ca punct de contact privind 

soluționarea online a litigiilor în materie de consum, denumit punct de contact 

SOL, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.” 

De asemenea, prin Ordonanța de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire 

a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, Centrul 

European al Consumatorilor din România este desemnat ca punct de contact privind 

soluționarea online a litigiilor în materie de consum – punct de contact SOL. Instituția 

dobândește competență pentru aspectele legate de informarea și asistența oferite 

consumatorilor, astfel: în urma sesizării de către un consumator, Centrul European 

al Consumatorilor din România contactează, în cazul în care este necesar, 

organismul competent al statului membru de stabilire al prestatorului în cauză. 

Informațiile primite de la organismul competent din statul membru de stabilire al 

prestatorului în cauză vor fi transmise consumatorului. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite, potrivit normelor metodologice ale 

Legii nr. 365/2002, autorizații prealabile pentru desfășurarea activităților de 

asigurare ca parte a serviciilor societății informaționale în România. Autoritatea 

emite norme privind comercializarea prin mijloace electronice și pentru gestionarea 
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riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile 

autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF. 

În paralel, ASF monitorizează respectarea acestor norme, pentru a identifica 

respectarea condițiilor de prezentare, conținut și securitate practicate de 

intermediari și asigurători în ceea ce privește mijloacele electronice de 

comercializare a contractelor de asigurare. Obiectivele acestei monitorizări sunt, 

pe de o parte, analiza respectării prevederilor legale stabilite pentru comerțul 

electronic și, pe de altă parte, analiza propriilor norme, în scopul îmbunătățirii 

acestora. 

De asemenea, pentru a veni în sprijinul consumatorilor de produse și servicii 

financiare aferente celor trei piețe non-bancare pe care le reglementează, ASF a 

decis, în baza Ordonanței nr. 38/2015, înființarea propriei entități de soluționare 

alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin) sub forma unei 

structuri funcționale, responsabilă cu derularea procedurilor SAL finalizate cu 

propunerea sau impunerea unei soluții, în vederea rezolvării extrajudiciare a unui 

litigiu intern sau transfrontalier. Soluționarea litigiilor ce pot apărea între 

consumatori și entitățile pieței asigurărilor, ale pieței de capital sau ale sistemului 

pensiilor private, autorizate, reglementate și/sau supravegheate de ASF este 

realizată de către unul dintre conciliatorii independenți și imparțiali înscriși în 

Corpul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice, cu pregătire și 

experiență profesională atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al 

soluționării litigiilor pe căi alternative.  

Procedura de soluționare este realizată etapizat, respectiv pentru soluționarea prin 

propunere termenul de soluționare este de maxim 60 de zile cu posibilitatea 

prelungirii pentru alte 45 de zile, iar pentru soluționarea prin impunere termenul 

este de maxim 90 de zile cu posibilitatea prelungirii pentru alte 90 de zile. Părțile 

sunt informate în prealabil cu privire la condițiile speciale ale acestor proceduri. 

Procedura soluționării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul 

SAL-Fin ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri de impunere. Hotărârile care nu 

sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de 

drept titlu executoriu. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

deține atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu aplicare în 

sfera comerțului electronic, precum și unele atribuții în constatarea și sancționarea 

anumitor contravenții prevăzute de Legea nr. 365/2002.  

De asemenea, prin Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția 

intereselor consumatorilor implementată prin Hotărârea nr. 1553/2004 privind 
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unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor 

colective ale consumatorilor, cu modificările ulterioare ANSPDCP dobândește 

competență în primirea și soluționarea petițiilor ce sunt formulate de către 

consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, referitoare la săvârșirea de 

fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, pentru 

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații (ANCOM) 

Conform Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a 

Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a 

Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului implementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

ANCOM dobândește următoarele atribuții în sfera comerțului electronic: 

▪ Competența constatării anumitor contravenții şi aplicării sancțiunilor prevăzute 

de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile 

consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, atunci când acestea 

constau în fapte care vizează contractele încheiate de consumatori pentru a 

beneficia de servicii de acces şi conectare la rețele publice de comunicații 

electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului. 

De asemenea, prin Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ANCOM are 

următoarele atribuții: 

▪ Pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

rapoarte, studii şi analize realizate de aceasta în vederea elaborării politicii 

naţionale în domeniu; 

▪ Pune în aplicare politicile naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, 

comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea 

pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii. 

Banca Națională a României (BNR) 

Banca Naţională a României (BNR) este banca centrală a României, având 

personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, care are ca 

atribuţie statutară promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi atât în 

calitate de bancă centrală a României (Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind 

Statutul Băncii Naţionale a României), cât şi în calitate de membru al Sistemului 

European al Băncilor Centrale (art. 105 alin. (2) din Tratatul de instituire a 
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Comunităţii Europene şi art. 3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale 

şi al Băncii Centrale Europene), prin: 

▪ Furnizarea de mijloace de decontare pentru plăţi şi instrumente financiare; în 

acest sens BNR operează un sistem pentru plăţi de mare valoare în lei (ReGIS), 

un sistem pentru plăţile de mare valoare în Euro (TARGET2-România), precum şi 

un sistem de depozitare şi decontare pentru instrumente financiare (SaFIR); 

▪ Supravegherea sistemelor de plăţi şi a celor de decontare a operaţiunilor cu 

instrumente financiare; în acest sens BNR stabileşte standarde în vederea 

asigurării siguranţei şi eficienţei sistemelor care procesează tranzacţii în lei şi 

evaluează conformitatea sistemelor cu aceste standarde; 

▪ Cooperarea cu autorităţile naţionale, Sistemul European al Băncilor Centrale, 

Banca Centrală Europeană, precum şi cu orice alte organisme internaţionale 

relevante, în vederea asigurării unui cadru de reglementare şi supraveghere a 

sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare 

armonizat cu standardele internaţionale; 

▪ Promovarea eficienţei în sistemele de plăți şi adaptarea infrastructurilor la 

cerinţele unei zone unice de plăţi în euro (SEPA). 

Astfel, atribuțiile instituției în sfera comerțului electronic se pot exprima prin 

asigurarea bunei funcționări a sistemelor de plăți electronice.  

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 

(CERT – RO) 

CERT.RO deține atribuții de expertizare și cercetare-dezvoltare în domeniul 

protecției infrastructurilor cibernetice, conform HG nr. 494/2011 privind înființarea 

Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, motiv pentru 

care se impune solicitarea punctului de vedere al acesteia cu privire la 

componentele sistemelor de comerț electronic care creează dificultăți pentru 

operatori și/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem electronic. 

Totodată, instituția deține și un sistem de baze de date privind amenințările, 

vulnerabilitățile şi incidentele de securitate cibernetică identificate sau raportate, 

tehnici şi tehnologii folosite pentru atacuri, precum şi bune practici pentru protecția 

infrastructurilor cibernetice. 

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională 

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) este 

organismul care asistă Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în scopul 

elaborării politicii guvernului în domeniul Societății Informaționale, monitorizării 

implementării acesteia şi al corelării cu politicile europene. 

Comitetul Tehnico-Economic avizează: 
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▪ Strategiile şi proiectele de informatizare ale instituțiilor publice în vederea 

asigurării interoperabilității sistemelor informatice şi a eliminării finanțărilor 

multiple şi suprapunerilor funcționale; 

▪ Proiectele care implică soluții IT&C şi pentru care se solicită garanții 

guvernamentale; 

▪ Conformitatea proiectelor care implică soluții IT&C cu obiectivele Strategiei 

„Agenda digitală pentru România” şi cu Strategia națională de securitate 

cibernetică, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de 

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la 

care statul este acționar unic ori majoritar. 

Analiza efectuată a relevat faptul că nu deține atribuții strict în sfera comerțului 

electronic.  

 

Consiliul Concurenței 

Prin Legea nr. 21/1996, Consiliul Concurenței este desemnat ca autoritate națională 

în domeniul concurenței, abordându-i-se  competența de a efectua investigații în 

vederea stabilirii dacă sunt respectate dispozițiile de la nivel național și european 

din materia concurenței, urmând să aplice și sancțiuni, dacă este cazul. 

Enumerăm mai jos actele normative prin care instituția dobândește atribuții: 

▪ Articolele 101, 102 din TFUE, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 

decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute 

la articolele 81 și 82 din tratat, puse în aplicare prin Legea concurenței nr. 

21/1996;  

▪ Regulamentul privind concentrările economice din 20.07.2017;  

▪ Instrucțiunea privind definirea pieței relevante din 05.08.2010;  

▪ Instrucțiunea privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile 

prevăzute la art. 50 şi 50^1 din Legea concurenței nr. 21/1996 din 02.09.2010;  

▪ Instrucțiunea privind restricționările direct legate şi necesare punerii în aplicare 

a concentrărilor economice din 05.08.2010;  

▪ Instrucțiunea privind condițiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi 

evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale din 28.12.2010;  

▪ Instrucțiuni privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute 

la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016  

Prin aceste acte, instituția dobândește următoarele atribuții: 

▪ Este desemnată ca autoritate națională în domeniul concurenței; 



 

134 

▪ Efectuează investigații în vederea stabilirii dacă sunt respectate dispozițiile de 

la nivel național și european din materia concurenței, și aplică sancțiuni dacă 

este cazul; 

▪ Ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice; 

▪ Efectuează, din proprie inițiativă, investigații privind un anumit sector economic 

sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea prețurilor 

sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării 

concurenței pe piață; 

▪ Publică rapoarte cu privire la rezultatele investigației privind anumite sectoare 

ale economiei sau anumite acorduri în diferite sectoare şi invită părțile 

interesate să formuleze observații; 

▪ Urmăreşte aplicarea dispozițiilor legale şi a altor acte normative incidente în 

domeniul concurenței şi poate recomanda autorităților competente modificarea 

actelor normative care au sau pot avea impact anticoncurențial; 

▪ Emite avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative, 

proiectele de documente de politici publice, care pot avea impact 

anticoncurențial, şi poate recomanda modificarea acestora; 

▪ Face recomandări Guvernului şi organelor administrației publice locale pentru 

adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieței şi a concurenței; 

▪ Realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul său de activitate şi 

furnizează Guvernului, publicului şi organizațiilor internaționale specializate 

informații privind această activitate. 

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate 

națională în domeniul concurenței, deține o serie de date cu privire la abuzurile și 

situațiile potențial generatoare de litigii din domeniul concurenței, cu aplicare pe 

sfera comerțului electronic, prin urmare a fost considerată ca instituție cu atribuții 

în domeniul comerțului electronic.  

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) este un organism 

independent cu activitate administrativ – jurisdicțională, a cărui organizare şi 

funcționare este reglementată de Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de 

atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, respectiv a regulamentului de organizare şi funcționare aferent. 

CNSC este competent să soluționeze contestațiile cu privire la procedurile de 

atribuire a contractelor prin complete specializate. Din considerente similare cu 

includerea ANAP în analiză,  CNSC a fost inclus în analiza efectuată, ca fiind 

organismul în sarcina căruia regăsim remediile şi căile de atac în materie de atribuire 

a contractelor de achiziție publică prin platforma SICAP (considerată a fi o forma de 

comerț electronic G2B). 
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Instituția s-a identificat ca nedeținând atribuții în sfera comerțului electronic.  

Institutul Național de Statistică (INS) 

Institutului Național de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare 

ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informații statistice, prin colectarea, 

producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi 

funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 și cu Regulamentul (CE) Nr. 

223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind 

statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru 

fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a țării şi pentru 

cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităților societății româneşti. 

Este relevantă, deci, implicarea INS în cadrul acestui proiect în condițiile în care se 

dorește colectarea și analiza de date aferente domeniului comerțului electronic. 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) 

Ministerul Afacerilor Interne este organ de specialitate al administrației publice 

centrale care, prin structurile și personalul din subordine joacă un rol important în 

controlarea, stabilirea și sancționarea faptelor contravenționale din domeniul 

comerțului electronic. MAI are  competență în constatarea și aplicarea sancțiunilor 

stabilite de Legea nr. 365/2002, competență în primirea şi soluționarea petițiilor ce 

sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, 

referitoare la săvârşirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective 

ale consumatorilor, pentru Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. 

MAI, prin structurile și personalul din subordine joacă un rol important în 

controlarea, stabilirea și sancționarea faptelor contravenționale din domeniul 

comerțului electronic. 

Ministerul Administrației și Internelor joacă un rol deosebit de important în 

asigurarea unei dezvoltări echitabile și în concordanță cu mai multe perspective de 

drept a pieței serviciilor de comerț electronic, în colaborare/ la sesizarea unor 

instituții cu roluri specifice respectivelor domenii de drept și la sesizările cetățenilor 

privind posibilele încălcări ale legilor pe aceste domenii: 

▪ Drepturile consumatorilor 

▪ Protecția drepturilor de autor 

▪ Criminalitate informatică, fraude cu mijloace electronice de plată etc.  

În exercitarea atribuțiilor sale, MAI colaborează practic cu toate instituțiile 

implicate în desfășurarea comerțului electronic și cu instituții analoge din celelalte 

state membre ale UE pentru rezolvarea infracțiunilor în comerțul transfrontalier.  
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Atribuțiile MAI sunt date de: 

▪ Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul 

electronic) implementată prin Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic/ 

Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul 

electronic din 20.11.2002 

o Competență în constatarea și aplicarea sancțiunilor stabilite de Legea nr. 

365/2002. 

▪ Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 

2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor 

consumatorilor implementată prin Hotărârea nr. 1553/2004 privind unele 

modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor 

colective ale consumatorilor, cu modificările ulterioare 

o Competență în primirea şi soluționarea petițiilor ce sunt formulate de către 

consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, referitoare la săvârşirea 

de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale 

consumatorilor, pentru Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. 

▪ Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 

conexe în societatea informațională și Directiva 2009/24/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a 

programelor pentru calculator implementate prin Legea nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe 

o Competență în constatarea contravențiilor prevăzute la art. 190 și 191 din 

Legea nr. 8/1996 și aplicarea sancțiunilor aferente. 

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) 

Inspectoratul general al Poliției Române, din cadrul MAI, deține o serie de atribuții 

cu privire la prevenirea și combaterea criminalității informatice, fiind astfel 

implicată în problematica abuzurilor și litigiilor din domeniul comerțului electronic. 

Aceste atribuții sunt stabilite prin Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcționarea Poliției Române, precum și prin alte acte ce reglementează domeniul, 

astfel: conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităților de poliție 

subordonate, desfăşoară activități de investigare şi cercetare a infracțiunilor 

deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalității economico-

financiare sau bancare, a altor infracțiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate în 

supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, precum şi 

orice alte atribuții date în competența sa prin lege. 

Poliția de Frontieră Română 
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Poliția de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este 

instituția specializată a statului care exercita atribuțiile ce îi revin cu privire la 

supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea 

migrației ilegale si a faptelor specifice criminalității transfrontaliere săvârșite în 

zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, 

pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului roman pe Dunărea 

interioara, inclusiv brațul Macin și canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, 

în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii si liniștii publice 

in zona de competenta, în condițiile legii. Aceste atribuții îi sunt conferite de  

Ordonanța de Urgență nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si funcționarea 

Politiei de Frontiera Române. 

În sfera comerțului electronic, Politia de Frontiera asigură derularea corectă a 

traficului de persoane și mărfuri în punctele de trecere.  

Ministerul Afacerilor Externe (MAE)  

Ministerul Afacerilor Externe este, potrivit OUG nr. 49/2009 privind libertatea de 

stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România 

coordonatorul național al IMI în domeniul serviciilor, IMI reprezentând platforma 

electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informații şi 

comunicarea între autoritățile competente, care decurg din obligațiile de cooperare 

administrativă prevăzute la nivelul OUG nr. 49/2009. 

De asemenea, conform OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor 

acte normative,  în scopul asigurării coordonării interinstituționale a procesului de 

formulare a poziției naționale privind inițiativele europene legislative respectiv fără 

caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe funcționează 

Sistemul național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării 

României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.  

Având în vedere faptul că legislația națională în domeniul comerțului electronic 

este, cu preponderență, derivată din cea europeană și că, în momentul de față, 

există, la nivel european, o serie de propuneri de reglementare aflate în diferite 

faze de elaborare și consultare, semnalăm rolul de coordonare al Ministerului 

Afacerilor Externe conferit prin OUG nr. 96/2012.    

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) 

Un rol central în domeniul comerțului electronic îl ocupă Ministerul Comunicațiilor 

și Societății Informaționale. Atribuțiile acestui minister sunt acordate prin Legea nr. 

365/2002 privind comerțul electronic și prin HG nr. 36/2017 în care se prevede că 

revine MCSI, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, sarcina 

supravegherii și controlării respectării prevederilor legale din domeniul comerțului 

electronic. De asemenea, prin HG nr. 36/2017 se stabilesc în competența MCSI 

următoarele atribuții relevante: 
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▪ exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul 

semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, republicată;   

▪ exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul 

mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală; 

▪ supravegherea și controlul respectării prevederilor legale referitoare la 

înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. 

Totodată, prin Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a 

Directivei 1999/93/CE pus în aplicare prin Ordinul nr. 449/2017 privind procedura 

de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de 

încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014, MCSI dobândește 

următoarele atribuții: 

▪ Exercită atribuțiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de 

încredere calificați stabiliți pe teritoriul României, precum și ia măsurile, după 

caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificați stabiliți pe 

teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea 

electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața 

internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE; 

▪ Instituie, menține și publică liste care includ informații referitoare la prestatorii 

de servicii de încredere calificați pentru care este responsabil, împreună cu 

informații referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceștia, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014. 

De asemenea, prin Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția 

intereselor consumatorilor implementată prin HG nr. 1553/2004 privind unele 

modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor 

colective ale consumatorilor, cu modificările ulterioare, MCSI dobândește 

competență în primirea și soluționarea petițiilor ce sunt formulate de către 

consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, referitoare la săvârșirea de 

fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, pentru 

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică are, potrivit Hotărârii nr. 

1621/2003 pentru organizarea şi funcționarea Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, ca obiect principal de activitate, 

efectuarea de cercetări ştiințifice şi dezvoltări tehnologice în domeniul tehnologiilor 
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informației şi comunicațiilor, suport al dezvoltării societății informaționale, având 

o viziune integrată a componentelor sistemelor de comerț electronic care creează 

dificultăți pentru operatori și/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem 

electronic. 

Totodată, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică este delegat de 

către autoritatea internațională abilitată pentru delegarea domeniilor de nivel 

superior în Internet - IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTORITY) ca registru de 

administrare al domeniului ”.ro”. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile actului normativ amintit, obiectul de 

activitate a institutului cuprinde, între altele, organizarea, administrarea și 

gestionarea TLD (top level domain) ”.ro”, îndeplinind astfel funcția de registru 

pentru numele de domenii ”.ro”.  

Administrând name-server-ele pentru domeniul „.ro”, serviciul pentru administrarea 

numelor de domenii „.ro”, are o mare responsabilitate în asigurarea funcționării 

stabile şi fără întreruperi a serviciilor Internet în spațiul „.ro”. Nefuncționarea 

name-serverelor primare şi secundare pentru „.ro” face imposibilă folosirea 

serviciilor Internet în spațiul „.ro”, afectând întregul sistem socio-economic, având 

în vedere dependența tot mai mare de Internet a serviciilor bancare, sistemelor de 

guvernare electronică, comerțului electronic, sistemelor educaționale etc. 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) 

Ministerul Finanțelor Publice se organizează şi funcționează ca organ de specialitate 

al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor 

publice. 

Conform HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor 

Publice, acesta are următoarele atribuții: 

▪ Asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii 

Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: 

fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, 

audit public intern, managementul investițiilor publice, domenii reglementate 

specific; 

▪ Elaborează legislația principală în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri 

ale bugetului general consolidat şi în domeniul vamal, inclusiv administrarea 

acestora, în colaborare cu instituțiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia; 

▪ elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a 

Codului fiscal, în colaborare şi cu consultarea Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală. 

Prin rolul său de inițiator al legislației în domeniul fiscal și vamal, activitatea MFP 

are impact asupra domeniului comerțului electronic.  
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Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat 

(MMACA) 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat se organizează şi 

funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în 

subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile 

întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului 

şi investițiilor străine, în concordanță cu cerințele economiei de piață şi pentru 

stimularea inițiativei operatorilor economici. 

Atribuțiile MMACA sunt date de Hotărârea nr. 23/2017 privind organizarea şi 

funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat, prin 

care se stabilesc următoarele: 

▪ Inițiază, negociază sau participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de 

convenții, acorduri şi alte înțelegeri internaționale de natură economică sau 

propune întocmirea procedurilor de aderare la cele existente, în condițiile legii; 

▪ Inițiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acțiuni în 

domeniul reducerii barierelor administrative; 

▪ Asigură un dialog permanent cu Parlamentul României pe aspecte de politică 

comercială; elaborează documentații specifice pe componente de politică 

comercială, la solicitările punctuale ale comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului României; participă şi informează asupra stadiului negocierilor 

comerciale şi pentru ratificarea acordurilor şi tratatelor de comerț liber 

bilateral, regional, plurilateral şi multilateral; 

▪ Acordă, la cerere, asistență de specialitate producătorilor naționali şi europeni 

în vederea asigurării unei concurențe loiale pe piața internă a Uniunii Europene; 

▪ Organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informații şi date în 

domeniul comerțului; 

▪ Oferă şi asigură operatorilor economici informații de piață şi oportunități de 

afaceri privind accesul pe piețele externe şi acordă asistență de specialitate în 

procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară şi în străinătate. 

Atribuțiile MMACA sunt relevante pentru domeniul comerțului electronic, ca parte 

integrantă din comerț, în general, având în vedere că orice strategie sau politică în 

domeniul comerțului va avea efecte, în mod automat, asupra domeniului comerțului 

electronic.  

Ministerul Sănătății (MS) 

Ministerul Sănătății este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Instituția stabilește condițiile în 

care pot fi comercializate medicamente prin intermediul comerțului electronic, în 

acord cu Legea nr. 160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 

266/2008.  
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Ministerul Turismului (MT) 

Ministerul Turismului se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi 

Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanță cu cerințele 

economiei de piață şi pentru stimularea inițiativei operatorilor economici din 

domeniul de competență.  

Atribuțiile Ministerului Turismului sunt conferite de Ordonanța nr. 2/2018 privind 

pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative, astfel: 

▪ Se constituie ca punct de contact central care să faciliteze cooperarea 

administrativă şi supravegherea agențiilor de turism organizatoare, stabilite pe 

teritoriul României, care desfăşoară activități în mai multe state membre;  

▪ Pune la dispoziția tuturor punctelor de contact centrale toate informațiile 

necesare privind cerințele naționale de protecție în caz de insolvență şi 

identitatea entității responsabile pentru protecția în caz de insolvență pentru 

agenții de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României;  

▪ Asigură accesul tuturor celorlalte puncte de contact centrale la toate listele 

disponibile în care sunt prezentate agențiile de turism organizatoare care 

respectă obligațiile de protecție în caz de insolvență. Orice astfel de listă este 

accesibilă publicului, inclusiv online;   

▪ Dacă există îndoieli cu privire la protecția în caz de insolvență a unei agenții de 

turism organizatoare, Ministerul Turismului solicită clarificări din partea statului 

membru în care este stabilită aceasta;   

▪ Răspunde solicitărilor din partea altor state membre cât mai curând posibil, 

ținând seama de urgență şi de complexitatea problemei. În orice caz, un prim 

răspuns se transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea 

solicitării; 

▪ Supraveghează şi controlează respectarea dispozițiilor Ordonanței nr. 2/2018  în 

aria sa de competență; 

▪ Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile 

prevăzute în Ordonanța nr. 2/2018.  

Actul normativ menționat stabilește cadrul legal cu privire la contractele ce au ca 

obiect pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, încheiate 

între călători și comercianți în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor și a bunei funcționări a pieței, aceste reguli având aplicare și în 

domeniul comercializării on-line a pachetelor de servicii de călătorie și serviciilor 

de călătorie asociate. 

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)  

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este instituția publică, cu 

personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată 
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integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile 

Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Instituția nu deține în acest moment atribuții strict în domeniul comerțului 

electronic.  

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este unica autoritate de reglementare, 

supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică în domeniul 

drepturilor de autor și al drepturilor conexe, având printre atribuții și controlul 

respectării legislației din domeniu, a funcționării și activității organismelor de 

gestiune colectivă, stabilind măsuri de intrare în legalitate sau aplicarea unor 

sancțiuni. Aceste atribuții sunt stabilite prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe. Astfel, această instituție este adesea implicată în 

problematica abuzurilor și litigiilor din domeniul drepturilor de autor, cu aplicare în 

sfera comerțului electronic, ținând cont de incidența ridicată a domeniului 

drepturilor de autor în această sferă. 

Prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe 

în societatea informațională și Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru 

calculator  implementate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe se stabilesc în sarcina ORDA următoarele atribuții: 

▪ Este desemnată autoritate unică de reglementare, evidență prin registre 

naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiințifică în 

domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe; 

▪ Elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate; 

▪ Colaborează cu autoritățile similare din statele membre ale Uniunii Europene în 

scopul monitorizării aplicării prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul 

de autor şi drepturile conexe; 

▪ Controlează, pe cheltuială proprie, din oficiu sau în urma unei sesizări scrise, 

respectarea legislației din domeniu, funcționarea şi activitatea organismelor de 

gestiune colectivă, inclusiv prin permiterea accesului la sistemul informatic al 

acestora şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancțiuni, după 

caz; 

▪ Reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, 

potrivit legii; 

▪ Organizează şi administrează contra cost înregistrarea în registrele naționale şi 

în alte evidențe naționale specifice, prevăzute de lege; 

▪ Competență în constatarea contravențiilor prevăzute la art. 190 și 191 și 

aplicarea sancțiunilor aferente. 
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Poliția Locală 

Poliția locală se organizează şi funcționează, prin hotărâre a autorității deliberative 

a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituție publică de interes 

local, cu personalitate juridică. 

În domeniul activității comerciale, în conformitate cu prevederile Legii poliției 

locale nr. 155/2010, poliția locală are următoarele atribuții:   

▪ Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerțului 

stradal şi a activităților comerciale, respectiv a condițiilor şi a locurilor stabilite 

de autoritățile administrației publice locale;   

▪ Verifică existența la locul de desfăşurare a activității comerciale a autorizațiilor, 

a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare 

metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau 

acte administrative ale autorităților administrației publice centrale şi locale;   

▪ Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu 

caracter religios;   

▪ Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerț şi prestări de servicii 

stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice 

locale;   

▪ Cooperează şi acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu şi de 

protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice 

domeniului de activitate al acestora;   

▪ Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la 

afişarea prețurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează 

autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;   

▪ Verifică şi soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu 

activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfăşurate în locuri 

publice cu încălcarea normelor legale;   

▪ Constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale 

specifice realizării atribuțiilor stabilite în sarcina autorităților administrației 

publice locale.   

Astfel, polițiştii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale desfăşoară 

următoarele activități:   

▪ Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecție a 

consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;   

▪ controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici 

cu privire la afişarea prețurilor.   

Poșta Română 
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Compania Națională Poşta Română S.A. este operatorul național din domeniul 

serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul 

Comunicatiilor si pentru Societatea Informațională şi Fondul Proprietatea. 

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicațiilor poştale, obiectul 

principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de 

poştă şi colaborarea cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii pe 

plan internațional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2013 privind 

serviciile poştale şi a licențelor ori autorizațiilor acordate. 

C.N. Poşta Română S.A. este operatorul național în domeniul serviciilor poştale, 

furnizor unic de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul României. Poşta 

Română participă pe piața liberă a serviciilor de poştă şi presă cu valoare adaugată 

în calitate de concurent.  

În sfera comerțului electronic, Compania Națională Poşta Română S.A îndeplineşte, 

în baza Autorizației nr. 618/2013 emisă de Autoritatea Națională a Vămilor, 

formalități vamale în numele utilizatorilor de servicii poştale – persoane fizice 

destinatari ai trimiterilor poştale extracomunitare, precum şi plata la autoritatea 

vamală a cuantumului drepturilor de import (taxe vamale, TVA şi/sau accize) în 

vederea acordării liberului de vamă şi punerea în liberă circulație a trimiterilor 

poştale internaționale. 

Secretariatul General al Guvernului 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) se organizează şi funcționează ca 

instituție publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având 

rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de 

guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice 

ale activității guvernului şi a prim-ministrului, precum şi reprezentarea guvernului 

şi a prim-ministrului în fața instanțelor judecătoreşti. 

Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea 

derulării operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul 

de legătură şi de stabilitate a guvernării. 

Rolul SGG în domeniul comerțului electronic a fost avut în vedere în urma analizei 

HG nr. 37/2018 privind organizarea Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale, Art. 4, aliniatul (5), care prevede: 

▪ Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor 

guvernamentale la nivel național privind infrastructura de comunicații, sistemele 

şi serviciile privind societatea informațională se realizează cu acordul 

Ministerului Comunicațiilor şi Societății Informaționale, iar coordonarea şi 

controlul acestora prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în 

condițiile legii. 
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Instituția s-a identificat ca neavând în acest moment atribuții în sfera comerțului 

electronic. 

12.2. Constatări și concluzii cu privire la activitatea 

instituțiilor implicate în comerțul electronic 

În urma procesului de cercetare cantitativă și calitativă, au fost extrase următoarele 

constatări: 

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

În urma discuțiilor cu reprezentanții instituției, s-au desprins următoarele 

concluzii: 

▪ Cercetarea efectuată în rândul furnizorilor de servicii de comerț electronic 

(consumatorii de servicii de comerț electronic având puțină relevanță pentru 

acest domeniu, impunerea și colectarea taxelor de la furnizori, precum și a 

sancțiunilor incidente afectându-i pe aceștia în mod indirect) a relevat (ca de 

altfel pentru toți operatorii economici din țara noastră) percepția pozitivă a 

schimbării atitudinii ANAF în relația cu contribuabilii, concretizată în 

accentuarea abordării preventive, ceea ce a redus semnificativ numărul 

sancțiunilor și – pe cale de consecință - a pierderilor înregistrate de companii.  

▪ Mai mult, schimbarea de atitudine a dus la o cooperare mai bună între companii 

și inspectorii fiscali și la creșterea gradului de conformare voluntară a 

contribuabililor persoane juridice, dezideratul principal al politicii fiscale a 

oricărui stat. 

▪ Totuși, identificarea furnizorilor de servicii de comerț electronic care practică 

evaziunea fiscală rămâne una dintre principalele teme de îngrijorare pentru 

furnizorii care se conformează obligațiilor fiscale (adică imensa majoritate a 

acestora). Dincolo de respectarea obligațiilor legale și asigurării unor mecanisme 

echitabile pe piața specifică, evaziunea permite practicarea unor prețuri care 

pun în pericol competitorii onești, împiedicând valorificarea ofertelor acestora 

din urmă. 

▪ ANAF și-a exprimat deplina deschidere pentru îmbunătățirea mecanismelor de 

identificare și sancționare a practicilor evazioniste pe piața serviciilor de comerț 

electronic, relevând de asemenea că identificarea și sancționare sunt mult mai 

complicate în cazul tranzacțiilor efectuate în mediul virtual decât în cazul 

magazinelor fizice. 

▪ În legătură cu aceste mecanisme, trebuie menționat că ANAF a încheiat 

convenții/protocoale/memorandumuri de colaborare cu organizațiile relevante 

pentru identificarea practicilor și a persoanelor evazioniste. Cu toate acestea, 

apar unele dificultăți mai ales în cazurile în care cei care practică evaziunea sunt 

de facto achizitori ai unor site-uri existente. Astfel, dacă în cazul înregistrării 

site-urilor, ICI prin RoTLD asigură cunoașterea tuturor elementelor de 
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identificare a clienților (conform cerințelor de ”cunoaștere a clienților” – KYC - 

Know Your Client) în cazul revânzărilor/preluărilor de site-uri este mai greu de 

asigurat această trasabilitate.   

▪ O altă practică de concurență neloială este reprezentată de punerea în piață, 

prin intermediul mediului virtual, de către persoane fizice, care ajung la număr 

și volum tranzacționat care depășește chiar nivelurile înregistrate de magazinele 

virtuale mici și mijlocii. Mai mult, tratamentul fiscal de persoană fizică le 

permite acestora să practice prețuri semnificativ sub cele medii de piață, aceștia 

nefiind obligați să plătească TVA, accize, impozit pe profit etc.  

▪ În vederea îmbunătățirii procesului de identificare și sancționare a practicilor 

evazioniste, recomandarea cuprinde un complex de măsuri, care ar putea fi 

sintetizate astfel: 

o Întărirea dialogului între ANAF și furnizorii de servicii de comerț electronic pe 

baza mecanismului de colaborare între instituțiile publice ce vor avea rol în 

implementarea politicii publice în domeniul comerțului electronic și 

reprezentanții mediului de afaceri, aceștia din urmă putând furniza informații 

relevante și valoroase privind metodele și practicile evazioniste ale 

competitorilor pe fiecare segment de piață de bunuri și servicii. 

o Eventual stabilirea unui volum/număr de tranzacții pentru care persoanele 

fizice să trebuiască să plătească taxele de punere în piață la fel ca și 

persoanele juridice (comercianți în sistemul de comerț electronic), pentru 

categoriile de bunuri și servicii tranzacționate în mediul virtual de către 

persoanele fizice.  

o Punerea la punct a unor metode de analiză Big Data care să reușească să 

deceleze tranzacții neobișnuite din punct de vedere al prețurilor, care să 

constituie indicații (avertizări) cu privire la posibile practici evazioniste.  

o De asemenea, în colaborare cu Poliția Română (în domeniul securității și al 

criminalității cibernetice și al fraudelor în sistemele de plăți electronice), cu 

ICI și alte autorități relevante, trebuie găsite mijloace mai eficiente de 

blocare a acelor site-uri care desfășoară practici ilegale în comerțul 

electronic.  

o La fel ca și în cazul IGPR, activitatea ANAF de urmărire a furnizorilor de 

servicii de comerț electronic ce comit acte de evaziune este îngreunată de 

identificarea dificilă a operatorilor economici care încalcă legea, unii dintre 

actorii economici care pun la dispoziție platformele pentru comerțul 

electronic nereușind să pună în aplicare obligațiile ce le revin de cunoaștere 

a clientului (”know your client”), în conformitate cu prevederile legislației 

europene. 

o Direcția Generală a Vămilor este un actor important în domeniul comerțului 

electronic, deoarece este singura instituție care poate asigura un control 

adecvat al coletelor transmise ca urmare a comerțului electronic. În acest 

sens, un dialog activ și permanent cu reprezentanții furnizorilor de servicii de 

comerț electronic ar putea să orienteze mai bine inspecția coletelor spre 
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acele categorii de bunuri care sunt cele mai predispuse a încălca normele și 

standardele europene și legislația românească.  

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) 

Cercetarea a vizat conturarea unei imagini cât mai detaliate a exercitării atribuțiilor 

legale ce revin ANPC. Acest scop a fost urmărit din mai multe perspective, respectiv 

din cea a: 

▪ Consumatorilor (beneficiarilor de servicii de comerț electronic) 

▪ Furnizorilor de comerț electronic 

▪ A celorlalte instituții implicate în funcționarea comerțului electronic 

Astfel, din perspectiva funcționării sectorului de comerț electronic am putut 

sintetiza următoarele constatări principale: 

▪ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – își îndeplinește 

rolul de reprezentare a intereselor consumatorilor beneficiarilor de comerț 

electronic, reușind să implementeze un sistem de rezolvare a problemelor legate 

de încălcarea drepturilor consumatorilor în general, dar și specific în domeniul 

e- comerț. Astăzi, ANPC este de facto interfața dintre furnizorii de bunuri și 

servicii și consumatori, Autoritatea fiind sesizată de consumatori chiar și pentru 

spețe care nu intră în competențele specifice de soluționare ale Autorității. În 

astfel de cazuri, Autoritatea nu numai că nu refuză dialogul cu segmentele 

respective de consumatori, ci, mai mult, facilitează adresarea cererilor 

respective către autoritățile competente pentru rezolvarea spețelor respective: 

Poliția Română, ANAF etc.; 

▪ Urmare a activității intense a ANPC în domeniul rezolvării divergențelor 

referitoare la clauze contractuale, incidența clauzelor abuzive în contractele de 

furnizare de servicii de comerț electronic și consumatori s-au diminuat 

semnificativ; 

▪ Majoritatea covârșitoare a sesizărilor consumatorilor de servicii de comerț 

electronic au fost și sunt rezolvate în favoarea consumatorilor nemulțumiți; 

▪ Această situație pozitivă per ansamblu a protejării intereselor consumatorilor de 

servicii de comerț electronic se datorează în mod evident și: 

o Realizării atribuțiilor ce le revin autorităților competente responsabile cu 

aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor şi cooperarea 

dintre acestea conform Hotărârii nr. 244/2007 și/mai ales a 

o Cooperării dintre ANPC și autoritățile menționate mai sus.  

▪ ANPC a reușit de asemenea să coordoneze implementarea infrastructurii și a 

funcționării platformei de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori 

şi comercianți conform Regulamentului UE; totuși, platforma nu reușește își 

demonstreze eficacitatea în planul soluționării litigiilor, numărul litigiilor 

soluționate în acest mod fiind 0. Această lipsă de eficacitate nu trebuie neapărat 

atribuită funcționalității platformei ci practicii generale în ceea ce privește 

soluționarea amiabilă a litigiilor de orice natură; în acest sens este relevantă 



 

148 

eficacitatea extrem de scăzută a medierii în cazul litigiilor juridice, în ciuda 

eforturilor și investițiilor efectuate de statul român în acest domeniu;     

▪ În ciuda aspectelor pozitive în apărarea intereselor consumatorilor de servicii de 

comerț electronic, din cercetarea realizată în rândurile furnizorilor au rezultat 

și o serie de aspecte ce ar necesita îmbunătățiri; astfel, unul dintre principalele 

aspecte negative menționate de furnizori este reprezentat de practica ne-unitară 

la nivelul oficiilor de protecție a consumatorilor în plan local. Astfel, furnizorii 

au invocat existența unor cazuri de soluții diferite aplicate de către oficiile de 

protecție a consumatorilor în diverse regiuni pentru același tip de speță 

litigioasă. În acest sens, o recomandare pentru îmbunătățirea activității ANPC 

este aceea de a realiza o armonizare a soluțiilor aplicate în cazurile de încălcare 

a drepturilor beneficiarilor de servicii de comerț electronic prin: 

o Realizarea unui compendiu al principalelor categorii de încălcări a drepturilor 

consumatorilor în fiecare fază din ciclul de realizare a actelor de comerț 

electronic (identificarea furnizorilor, plasarea comenzii, încheierea 

contractului, livrarea comenzii, sesizarea neconformităților etc.); 

o Emiterea unor interpretări unitare a tratării acestor categorii de spețe pentru 

facilitarea aplicării măsurilor de remediere de către inspectori pe tot 

teritoriul țării; 

o Prezentarea acestor interpretări tuturor inspectorilor și de asemenea 

furnizorilor/consumatorilor de servicii de comerț electronic în scopul 

realizării unei prevenții mai eficace a apariției cazurilor de încălcare a 

dreptului consumatorilor. 

▪ Cercetarea în rândul comercianților a relevat existența unei practici generalizate 

de concesii făcute de către aceștia în cazul retururilor de produse furnizate prin 

intermediul comerțului electronic; astfel în ciuda existenței unor clauze de 

protecție împotriva retururilor abuzive (cazuri în care beneficiarii ar trebui să 

suporte o serie de costuri aferente, de exemplu, uzurii produselor returnate 

etc.), în practică, furnizorii decid să nu activeze aceste clauze (și deci să suporte 

ei înșiși pierderile aferente) din dorința de a nu-și afecta imaginea pe piața 

specifică. Pentru a asigura o reprezentare mai echilibrată a drepturilor 

comercianților și simetria în relația furnizor/cumpărător în comerțul electronic 

(în condițiile în care drepturile consumatorilor sunt apărate în mod sistematic de 

o instituția a statului), considerăm că asociațiile de afaceri ale comercianților ar 

trebui să contrapună analize și propuneri de natură legislativă/administrativă sau 

chiar instituțională care să reechilibreze aceste raporturi comerciale.  

Centrul European al Consumatorilor din România 

Activitatea de cercetare a avut în vedere determinarea atribuțiilor legale ce revin 

Centrului European al Consumatorilor din România (ECC) și a dus la conturarea 

următoarelor concluzii:  

▪ Din perspectiva atribuțiilor autorității în sfera managementului procedurii de 

Soluționare Alternativă a Disputelor (SAL), respectiv a platformei de Soluționare 
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Online a Litigiilor (SOL) în baza Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind 

soluționarea online a litigiilor de consum, aprecierile mediului de afaceri au fost 

de natură pozitivă, metoda de soluționare indicată fiind de natură a facilita 

rezolvarea facilă a diferendelor ivite între consumatori și comercianți: 

▪ Activitatea de cercetare derulată în rândul furnizorilor de servicii de comerț 

electronic a relevat și cu această ocazie (similar situației descrise în cazul 

interacțiunii cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) existența 

unei practici generalizate de concesii făcute de către comercianți în cadrul 

litigiilor soluționate prin intermediul platformei de Soluționare Online a Litigiilor, 

precum și o aplecare către alternativa soluționării diferendelor existente în afara 

sferei de acțiune a instanțelor judecătorești competente, din rațiuni de timp, 

cost, respectiv imagine de piață;  

▪ Totodată, au fost mențiune concluziile conform cărora comercianții activi în 

domeniul comerțului electronic decid să nu activeze clauzele contractuale 

favorabile acestora, în cadrul diferendelor existente cu consumatorii, din dorința 

de a nu-și afecta imaginea pe piața specifică.  

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

▪ Analiza a relevat că instituția poate reprezenta un model de bună practică pentru 

cazul vânzării on-line a unor produse reglementate. În acest context Ministerul 

Sănătății ar putea profita de experiența ASF în publicarea de regulamente, 

ghiduri precum și pentru stabilirea unui mod de verificare periodică a respectării 

regulilor de către comercianți. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) 

▪ În urma cercetării efectuate în rândul furnizorilor de servicii de comerț 

electronic percepția a fost identificată ca pozitivă din perspectiva modificărilor 

legislative survenite în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în 

perioada recentă, la nivel comunitar și național.  

▪ Cu toate acestea, având în vedere regimul sancționator implementat la nivelul 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor), sancțiuni mergând până la nivelul a 4% din 

cifra de afaceri a societăților (grupurilor de societăți), reprezentanții mediului 

de afaceri au relevat că un dialog mai strâns, respectiv o etapă de consiliere 

metodologică ar fi de natură a aduce numeroase beneficii din perspectiva 

prevenției și a încurajării unei conduite conforme a comercianților. 

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 

CERT-RO 
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▪ Etapele de dialog derulate cu reprezentanții mediului de afaceri au evidențiat o 

interacțiune relativ limitată cu instituția, situația descrisă fiind în acord cu 

atribuțiile și rolul independent al Centrului Național de Răspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetică prin raportare la sfera comerțului electronic. 

▪ Din perspectiva perspectivelor de dezvoltare a instituției în cauză, a fost 

evidențiată de către reprezentanții Centrului Național de Răspuns la Incidente 

de Securitate Cibernetică iminenta transpunere a Directivei 1148/2016 a 

Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun 

ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.  

▪ În urma adoptării la nivel național a cadrului normativ de natură a transpune 

legislația comunitară enunțată, autoritatea urmează a dobândi calitatea de 

punct unic de contact la nivel național responsabil pentru coordonarea aspectelor 

legate de securitatea rețelelor și a sistemelor informatice și pentru cooperarea 

transfrontalieră la nivelul Uniuni, sens în care va adresa activități de audit de 

securitate pentru evaluarea securității rețelelor și a sistemelor lor informatice, 

inclusiv a politicilor de securitate documentate implementate de către operatorii 

de servicii esențiale. 

▪ În acest sens, din analizele realizate, apare ca utilă derularea unor campanii de 

informare a consumatorilor, cu accent asupra cerințelor de securitate aplicabile 

rețelelor și sistemelor informatice utilizate de către aceștia. 

Consiliul Concurenței 

▪ Discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri au relevat că un dialog mai strâns 

cu Consiliul Concurenței ar putea să aducă o valoare adăugată suplimentară atât 

pentru funcționarea pieței de servicii de comerț electronic, cât și pentru 

calitatea monitorizării pe care o efectuează Consiliul, reflectată în rapoartele cu 

privire la rezultatele investigațiilor realizate; astfel, comercianții apreciază că, 

deși cea mai mare parte dintre concluziile ultimului raport realizat de către 

Consiliul Concurenței referitor la practicile comerciale în comerțul online sunt 

corecte, unele dintre concluzii conțin aprecieri subiective referitoare la prețurile 

practicate în sistem. Aceste concluzii ar putea fi mai bine fundamentate printr-

un dialog activ cu asociațiile furnizoare de servicii de comerț electronic. 

▪ Un alt subiect care ar putea constitui un subiect de reflecție pentru Consiliul 

Concurenței este acela referitor la posibilitatea existenței unor abuzuri de 

poziție dominante a firmelor de logistică/transport/curierat în special în 

perioadele de vânzări maxime – ”Black Friday”/sărbători de iarnă.    

Inspectoratul General al Poliției Române 

▪ Reprezentanții IGPR au subliniat că instituția dezvoltă mecanismele de 

identificare a furnizorilor de servicii de comerț electronic care încalcă 

prevederile legale, o colaborare mai strânsă cu ICI și cu reprezentanții 

furnizorilor putând aduce soluții mai eficiente pentru asigurarea respectării legii 

în acest domeniu de activitate economică. Trebuie menționat aici că această 
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colaborare se bazează pe un cadru (protocol) de colaborare cu roluri și atribuții 

clar specificate pentru fiecare instituție în parte.  

▪ Astfel, la fel ca și în cazul acțiunilor desfășurate de ANAF pentru identificarea 

persoanelor care practică evaziunea fiscală, în activitatea de identificare a 

persoanelor care încalcă legea apar dificultăți în situațiile în care site-urile 

acestora au fost cumpărate sau preluate de la proprietarii inițiali, ajungându-se 

la identități evident false cum ar fi ”Albă ca zăpada”, ”Michael Jackson” etc.   

▪ Activitatea IGPR este îngreunată de identificarea dificilă a operatorilor 

economici care încalcă legea, unii dintre actorii economici care pun la dispoziție 

platformele pentru comerțul electronic nereușind să pună în aplicare obligațiile 

ce le revin de cunoaștere a clientului (”know your client”), în conformitate cu 

prevederile legislației europene.  

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) 

▪ În urma consultărilor, atât cu mediul de afaceri, cât și cu instituțiile publice care 

compun arhitectura instituțională relevantă pentru comerțul electronic, a reieșit 

că, în scopul accelerării creșterii acestui sector, ar fi necesar ca MCSI să joace 

un rol strategic pregnant în definirea strategiilor și mijloacelor de stimulare a 

dezvoltării activității de comerț electronic.  

▪ În vederea asigurării unui demers strategic consecvent și consistent, este în 

primul rând nevoie de o foarte bună analiză strategică a sectorului comerțului 

electronic. Reprezentanții mediului de afaceri și mediului instituțional din acest 

sector cred că principalul sprijin pe care ar putea să îl primească de la MCSI ar 

consta în analize de piață care să urmărească în mod fundamentat dinamicile 

specifice ale tuturor piețelor secundare. Dezvoltarea unei asemenea capacități 

de analiză strategică nu se poate realiza în absența unei foarte bune capacități 

de colectare și procesare a informațiilor de piață (structuri de furnizare a 

serviciilor, prețuri, intensitatea concurenței, dimensiunea comercianților etc.), 

de monitorizare a principalelor categorii de tranzacții și a actorilor din piață.  

▪ În vederea realizării unui asemenea deziderat, MCSI ar trebui să urmărească 

următorii pași: 

o Să stabilească, prin consultare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț 

şi Antreprenoriat un mod de colaborare, în vederea realizării unor astfel de 

analize, având în vedere că, prin  HG nr. 23/2017 privind organizarea şi 

funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat 

îi revine acestui minister atribuția de a organiza activitatea de prelucrare şi 

gestionare de informații şi date în domeniul comerțului (de orice tip); 

o Să dezvolte un proiect de ”big data” care să colecteze în timp real informații 

de piață și pe care să le proceseze și structureze, astfel încât să deservească 
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cât mai bine interesele instituțiilor implicate în monitorizarea și controlul 

comerțului electronic, dar și comercianților80.  

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) 

▪ Reprezentanții ICI au precizat faptul că ICI, prin RoTLD, administrează domeniile 

on-line vândute către persoane fizice ori juridice din România, putând furniza 

doar informații strict legate de traficul de pe site-urile administrate, fără a avea 

atribuții sau capabilitatea administrativă de a efectua analize cu privire la 

conținutul site-urilor respective. De asemenea, au precizat faptul că instituția 

din care fac parte nu poate bloca sau închide temporar/definitiv funcționarea 

unor anumitor domenii ce le administrează pe baza conținutului acestora, decât 

în cazul în care primesc o solicitare în acest sens din partea unei instituții ale 

statului, în baza unei hotărâri judecătorești. 

▪ În acest moment, ICI poate oferi informații doar în ceea ce privește cine anume 

a cumpărat un domeniu din secțiunea domeniu.ro, precizându-se ca ar fi necesar 

o modificare legislativă care să permită ICI solicitarea de mult mai multe 

elemente de legitimare a persoanelor fizice/juridice cumpărătoare. 

▪ De asemenea ar trebui aduse clarificări legislative asupra modului în care ICI să 

poată asigura identificarea noilor proprietari de site-uri în cazul 

cumpărărilor/preluărilor de site-uri. 

▪ ICI a participat ca partener într-un proiect cu finanțare europeană care a avut ca 

scop elaborarea unei metodologii pe care agenții economici ce doresc să 

demareze o afacere în mediul on-line ar trebui să o aplice în momentul lansării 

afacerii. Această metodologie ar putea ajuta comercianții din mediul on-line atât 

în ceea ce privește succesul afacerii, cât și în ceea ce privește marketing-ul on-

line și regulile de conduită ce trebuie respectate în mediul on-line. 

Ministerul Finanțelor Publice 

▪ Din perspectiva cercetării efectuate și în considerarea atribuțiilor autorității în 

cauză, în sensul aplicării de către Ministerul Finanțelor Publice a strategiei şi 

Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, prezintă relevanță 

constatările exprimate cu privire la Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

ca instituție în subordinea MFP. 

▪ Totodată, în perioada următoare, va apărea necesitatea transpunerii 

prevederilor legislației comunitare în curs de elaborare, privitoare la sistemul 

comun de impozitare a serviciilor digitale.  

▪ Relevantă în acest sens este urmărirea procesului legislativ corespunzător 

Propunerii de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a 

serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii 

digitale. Din perspectiva stadiului de adoptare, Propunerea de directivă în cauză 

                                                           
80 Sectorul de comerț electronic este format în principal din companii mici cu o capacitate de analiza de piață redusă și care 
nu dispun de informații care să le ajute să își structureze ofertele și să aleagă furnizori de încredere. Analizele de piață care 
ar putea fi furnizate de MCSI în urma inițiativei propuse, ar sprijini acești comercianți în fundamentarea planurilor de 
afaceri și implicit în dezvoltarea sectorului de comerț electronic.  
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a fost adoptată în cadrul Comisiei la nivelul anului 2018, actualmente având loc 

deliberări cu privire la propunerea de directivă în cadrul Consiliului. 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

(MMACA) 

▪ În cadrul activității de cercetare derulate, raportate la atribuțiile Ministerului 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat în sensul aplicării strategiei 

şi Programului de guvernare în domeniul general al comerțului, apare ca 

relevantă inițiativa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat privitoare la  actualizarea legislației referitoare la activitățile de 

comerț pe teritoriul României.  

▪ Din informațiile obținute în perioada efectuării analizei, a rezultat că Ministerul 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a procedat la inițierea unui 

grup de lucru în sensul realizării de consultări și propuneri privind actualizarea 

legislației referitoare la activitățile de comerț, conducând în acest sens o serie 

de ateliere de lucru cu participarea reprezentanților instituțiilor publice cu 

atribuții în domeniu, între care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței și Agenția Națională a 

Administrației Fiscale, precum și cu participarea reprezentanților mediului de 

afaceri, respectiv a reprezentanților asociațiilor patronale reprezentative. 

▪ Unul dintre elemente identificate ca prioritare la nivelul grupului de lucru astfel 

constituit este premisa conform căreia dezvoltarea comerțului (cu precădere 

electronic), a căpătat o amploare deosebită ce impune corelări ale legislației 

incidente, eliminarea birocrației și a ambiguităților legislative, cu menținerea 

totodată a unui grad ridicat de protecție și informare la nivelul consumatorilor. 

▪ Conform informațiilor obținute pe perioada derulării activității de cercetare, o 

atenție deosebită a fost acordată de către grupul de lucru prevederilor legale 

aplicabile vânzărilor de tip outlet, promoționale, de soldare sau lichidare de 

produse, precum și stocării permanente a informației, respectiv platformelor de 

tip marketplace. 

▪ Având în vedere discuțiile inițiate la nivelul atelierelor de lucru derulate în cadrul 

activității de analiză cu privire la prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață („OG nr. 99/2000”), precum și 

pozițiile exprimate de către comercianții intervievați cu privire la aplicabilitatea 

normelor enunțate în sfera comerțului electronic, respectiv opiniile și 

recomandările evidențiate la nivelul Analizei în detaliu a reglementărilor din 

domeniul e-comerț și identificarea masurilor de modificare necesare, apreciem 

că se impune instituirea unui mecanism colaborativ la nivelul Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat respectiv a Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

▪ Astfel, având în vedere rolul instituțional solid pe care îl joacă atât Ministerul 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat cât și Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale, în sfera comerțului, în considerarea 
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relației de la parte la întreg a comerțului electronic, raportat la comerț în 

general, apreciem că se impune corelarea analizelor și propunerilor de natură 

legislativă/administrativă sau chiar instituțională. 

Ministerul Sănătății (MS) 

▪ Instituția nu a dorit să răspundă solicitărilor de a participa la activitățile din acest 

proiect și la interviul propus pentru clarificarea rolurilor și responsabilităților 

instituțiilor publice cu atribuții în sfera comerțului electronic. Credem că această 

lipsă de răspuns se datorează timpului scurt scurs din momentul în care instituția 

a primit atribuții în acest domeniu, prin Legea nr. 160/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Recomandăm Ministerului Sănătății 

să se inspire din activitatea ASF în domeniul comerțului electronic, ca bună 

practică de reglementare și monitorizare a comercianților din sfera de 

competență. 

Ministerul Turismului (MT) 

▪ Instituția a declarat că dorește să i se aloce atribuții suplimentare în domeniul 

comerțului electronic, dat fiind faptul că un procent mare din activitatea de 

comercializare a serviciilor si pachetelor turistice se derulează online. 

Recomandăm din nou exemplul activității ASF în domeniul comerțului electronic, 

ca bună practică de reglementare și monitorizare a comercianților din sfera de 

competență.  

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) 

▪ Unul din domeniile principale de drept este reprezentat de protecția drepturilor 

de autor, pornind de la constatarea evidentă că piratarea conținuturilor digitale 

este mai ușor de realizat și, din păcate, mai greu de instrumentat decât în 

comerțul tradițional.  

▪ Pe de altă parte, piratarea conținuturilor digitale este realizată în principal în 

afara comerțului electronic, conținuturile digitale piratate fiind descărcate în 

afara oricărui contract sau tranzacție comercială. 

▪ Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a controlat, identificat și sancționat 

abaterile de la prevederile legale ale organismelor de gestiune colectivă. 

▪ Reprezentanții instituției au precizat faptul că resursele (umane și financiare) de 

care dispune instituția nu permit extinderea sistemelor și mecanismelor de 

control.  

▪ Mai mult, având în vedere impactul extrem de mare pe care valorificarea 

creativității și capacităților inovatoare existente în România îl poate avea asupra 

creșterii economice, este necesară realizarea unui demers strategic care să 

vizeze nu numai protecția drepturilor de autor deja generate ci și stimularea 

generării de noi idei soluții subsumate drepturilor de autor și/mai ales de punere 

în piață a acestora pentru valorificarea cât mai bună a acestora. 
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▪ Subsecvent acestui demers de clarificare strategică a gestionării procesului de 

generare, punere în piață și protecție a drepturilor de autor, recomandăm 

dezvoltarea unui proiect de întărire a capacității instituționale pentru ORDA și 

instituțiile aflate în coordonarea sa pentru a asigura resursele necesare realizării 

cât mai eficace a misiunii acestor instituții – protejarea drepturilor de autor. 

Proiectul ar trebui să conțină și o componentă semnificativă de conștientizare 

publică asupra problematicii specifice incidente drepturilor de autor, 

conștientizare care ar trebui să meargă până la nivelul introducerii în educația 

școlară a unor noțiuni de bază privind acest domeniu.  

Poliția Locală 

▪ Un aspect care ar necesita îmbunătățiri este cel al activității Poliției Locale, care 

– așa cum a relevat cercetarea în rândul mediului de afaceri – ridică probleme în 

asigurarea unei practici unitare în exercitarea controlului și/mai ales în ceea ce 

privește aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea termenilor contractelor de 

comerț electronic. 

Poșta Română 

▪ Cercetarea realizată în cadrul mediului de afaceri specific comerțului electronic 

a rezultat că Poșta Română se afirmă în ultimul timp ca unul dintre cei mai 

importanți actori economici în domeniu. Colaborarea cu unii dintre marii 

furnizori de comerț on-line a dovedit că serviciile oferite de Poșta Română 

constituie o alternativă viabilă pentru domeniu, mai ales în perioadele de vârf 

(”Black Friday”, sărbători de iarnă etc.), perioade în care curierii nu pot asigura 

servicii la nivelul excepțional al cererii. Faptul Poșta Română prin infrastructura 

sa de distribuție ajunge în proximitatea practic a tuturor consumatorilor, poate 

suplini acest aflux suplimentar de colete. 

▪ Ca urmare, Poșta Română poate contribui substanțial la creșterea sectorului de 

comerț electronic în România, mai ales dacă ar investi în modernizarea rețelei, 

sortare automată. În acest context, recomandarea este aceea de implementare 

a unui proiect de dezvoltare a capacității instituționale a Poștei Române, cu 

efecte directe asupra creșterii volumelor de tranzacții electronice. 
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13. Propuneri de lege ferenda sau de 

alte modificări ale cadrului legislativ 

național din domeniul comerțului 

electronic 

13.1. Propuneri pentru remedierea deficiențelor de 

implementare a actelor normative europene și 

pentru eliminarea supra-reglementărilor de la 

nivel național 

A. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 365/2002 privind 

comerțul electronic 

Art. 7  

Așa cum s-a prezentat în cadrul secțiunii 4.3, Comunicări comerciale, se impune 

eliminarea supra-reglementărilor existente la nivelul legislației naționale.  

În acest sens, art. 7 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 365/2002 privind 

comerțul electronic se impune a fi modificat după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 7. (1) Este interzisă 

efectuarea de 

comunicări 

comerciale prin 

poşta electronică, cu 

excepţia cazului în 

care destinatarul şi-a 

exprimat în prealabil 

consimţământul 

expres pentru a 

primi asemenea 

comunicări.    

(2) Consimţământul 

prevăzut la alin. (1) 

poate fi obţinut în 

orice formă şi poate 

fi probat cu orice 

Art. 7. (1) Consimţământul 

prevăzut la art. 6 

alin. (1) din lege 

poate fi obţinut în 

orice formă şi poate 

fi probat cu orice 

mijloc de probă. 

Sarcina probei 

revine furnizorului 

de servicii.   

 (2) Consimţământul 

 comunicat printr-un 

 mesaj  transmis prin 

 poşta electronică 

este  valabil 

 exprimat dacă 

 este expediat din 

- Eliminarea alin. 1 

se impune pentru 

suplețea textului 

și având în vedere 

normele de 

tehnică legislativă 

ce recomandă în 

aceste cazuri 

indicarea textelor 

de referință. Or 

alin. 1 reia în 

integralitate 

dispozițiile din 

lege, cuprinse la 

nivelul art. 6 alin. 

1. Totodată, alin. 

2 devine alin. 1 și 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

mijloc de probă. 

Sarcina probei revine 

furnizorului de 

servicii.   

(3) Consimţământul 

comunicat printr-un 

mesaj transmis prin 

poşta electronică 

este valabil exprimat 

dacă sunt îndeplinite 

cumulativ 

următoarele condiţii:   

a) este expediat din 

cutia poştală în care 

destinatarul doreşte 

să primească 

comunicările 

comerciale;   

b) subiectul 

mesajului este 

format din 

concatenarea 

textului "ACCEPT 

COMUNICĂRI 

COMERCIALE DIN 

PARTEA", scris cu 

majuscule, şi numele 

sau denumirea 

persoanei în numele 

căreia se vor 

transmite 

comunicările 

comerciale. 

 cutia poştală în 

care  destinatarul 

doreşte  să primească 

 comunicările 

 comerciale;   

este reformulat în 

mod 

corespunzător prin 

trimitere la textul 

de lege. 

- Alin. 3 devine 

alin. 2 și este 

eliminată condiția 

de la lit. b aceasta 

fiind excesivă și 

reprezentând o 

suprareglementare 

față de 

reglementările 

europene din 

domeniu  

Art. 8 

De asemenea, așa cum s-a prezentat în cadrul aceleiași secțiuni menționate mai sus, 

cerința europeană, implementată la nivelul art. 6 din Legea nr. 365/2002, 

referitoare la posibilitatea de a identifica în mod clar, ca atare, comunicările 

comerciale care constituie un serviciu al societății informaționale sau o parte a 

acestuia, a fost supra-reglementată prin art. 8 din Norma metodologică de aplicare 
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a Legii nr. 365/2002, impunându-se o condiție rigidă, respectiv ca în subiectul 

mesajelor care constituie comunicări comerciale să se prevadă, la început, cuvântul 

„PUBLICITATE” scris cu majuscule.  

Această normă legală reprezintă o supra-reglementare în materie, venind să limiteze 

modalitățile prin care comunicările comerciale pot fi efectuate în condiții în care să 

poată fi identificate ca atare.  

Astfel, apreciem că se impune modificarea articolului 8 după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 8. (1) Subiectul 

mesajelor transmise 

prin poşta 

electronică, care 

constituie 

comunicări 

comerciale, trebuie 

să înceapă cu 

cuvântul 

"PUBLICITATE" scris 

cu majuscule.    

(2) Comunicările 

comerciale trebuie 

să cuprindă cel puţin 

următoarele 

informaţii 

referitoare la 

persoana în numele 

căreia sunt făcute:   

    a) numele sau 

denumirea  completă;   

   b) codul numeric 

 personal sau codul 

unic  de înregistrare, după 

 caz;   

    c) domiciliul sau 

sediul;   

    d) numerele de 

telefon şi  fax;   

Art. 8. (1) Pe lângă 

condițiile 

prevăzute în art. 6 

din lege, 

comunicările 

comerciale trebuie 

să cuprindă cel 

puţin următoarele 

informaţii 

referitoare la 

persoana în numele 

căreia sunt făcute:   

   a) numele sau 

 denumirea 

completă;   

   b) codul numeric 

 personal sau codul 

unic  de înregistrare, 

după  caz;   

   c) domiciliul sau 

sediul;   

   d) numerele de 

telefon  şi fax;   

    e) adresa de poştă 

 electronică. 

  

- Eliminarea alin. 1 

se impune în 

vederea înlăturării 

suprareglementării 

de la nivel 

național, fiind o 

condiție excesivă 

de îndeplinit în 

materia 

comunicărilor 

comerciale. 

- Alin. 2 devine alin. 

1 și este modificat 

în sensul trimiterii 

și la prevederile 

art. 6 din lege, 

acest articol 

conținând tot 

condiții pe care 

trebuie să le 

îndeplinească 

comunicările 

comerciale 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

    e) adresa de poştă 

 electronică. 

B. Ordonanţa nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la 

încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind 

serviciile financiare („OG 85/2004”) 

Ordonanţa nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea 

contractelor la distanţă privind serviciile financiare transpune prevederile Directivei 

2002/65/CE A Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea la 

distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE 

a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE („Directiva”). 

În acest sens, în urma examinării textelor de lege menționate în cele de mai sus, 

apreciem că se impun unele modificări în vederea asigurării calității transpunerii 

prevederilor legale comunitare, după cum urmează: 

Art. 1 

Apreciem că se impune reformularea articolul 1 din OG 85/2004, întrucât acest act 

normativ are o sferă mai largă de aplicare, nu doar obligațiile de informare (e.g. – 

dreptul de retragere din contract, când se formează contractul, etc.).  

Totodată, textul Directivei transpuse acoperă o sferă mai largă prin referirea, în 

mod general, la „comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum”. 

Astfel se impune reformularea art. 1 după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 1. -  Prezenta ordonanţă 

reglementează condiţiile de 

informare a consumatorilor 

în vederea încheierii şi 

executării contractelor la 

distanţă privind serviciile 

financiare dintre furnizorii 

de servicii financiare şi 

consumatori. 

Art. 1. -  Prezenta 

ordonanţă reglementează 

comercializarea la 

distanță a serviciilor 

financiare de consum.  

- Reformularea se 

impune pentru 

a indica într-un 

mod mai 

complet sfera 

de 

reglementare a 

actului normativ 

Art. 3 

Lit. b)  
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În ceea ce privește lit. b) a articolului analizat, precizăm că în privința contractelor 

de credit de consum la distanță, există prevederi relevante și la nivelul OUG nr. 

50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.  

În acest sens, pentru clarificarea cadrului legal și încurajarea creditării prin mijloace 

electronice, apreciem că ar fi recomandată unificarea legislației și clarificarea 

regimului probator al contractelor de credit. O astfel de inițiativă ar asigura astfel 

predictibilitate și claritate atât pentru sectorul financiar, cât și pentru consumatori.  

Astfel, constatăm că definiția ”serviciului financiar” din legislația națională este mai 

restrictivă decât cea din Directivă (probabil ca urmare unei traduceri defectuoase, 

inclusiv a textului Directivei în limba română).  

Având în vedere cele menționate, în ceea ce privește serviciile de investiții 

financiare, recomandam actualizarea OG 85/2004 prin raportare legislația națională 

ce  transpune Directiva MIFID II; 

De asemenea, apreciem că noțiunea de „serviciu financiar” ar trebui să cuprindă 

serviciile de plată, independent de modalitatea în care acestea se efectuează 

(Directiva se referă la operațiuni de natura plății, nu la plata în natură) – această 

definiție limitativă având în opinia noastră impact în ceea ce privește obiectul 

legislației naționale. Astfel, se impune modificarea art. 3 după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 3. -  În sensul prezentei 

ordonanţe, termenii şi 

expresiile de mai jos se 

definesc după cum urmează: 

b) serviciu financiar - orice 

serviciu bancar, de credit, de 

asigurare, pensii individuale, 

servicii de investiţii 

financiare reglementate de 

Legea nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sau orice servicii 

referitoare la plata în 

natură; 

Art. 3. -  În sensul 

prezentei ordonanţe, 

termenii şi expresiile de 

mai jos se definesc după 

cum urmează: 

b) serviciu financiar - orice 

serviciu bancar, de credit, 

de asigurare, pensii 

individuale, servicii de 

investiţii financiare 

reglementate de Legea nr. 

297/2004 privind piaţa de 

capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

sau orice servicii 

referitoare la plăți; 

- Reformularea se 

impune pentru a 

nu restrânge în 

mod 

nejustificativ 

sfera de 

aplicare. 

Directiva din 

materie 

definește 

serviciul 

financiar ca 

însemnând orice 

serviciu cu 

caracter 

bancar, de 

creditare, 

asigurări, pensii 

personale, de 

investiții sau 

plăți; 
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Lit. c)  

Apreciem că definiția ”consumatorului” din OG 85/2004 este conformă cu definiția 

din legislația aferentă protecției consumatorului în Romania81, însă toate aceste 

definiții ar trebui aliniate cu definițiile din legislația europeană, așa încât să se 

refere doar la o persoană fizică, nu și la un grup de persoane fizice (chiar în măsura 

în care la un contract de servicii financiare sunt parte mai multe persoane fizice 

care acționează în afara scopului activității lor profesionale, dispozițiile legii se vor 

aplica în virtutea calității fiecăreia dintre aceste persoane de consumator).  

Suplimentar, având în vedere prevederile art. 230, lit. bb) din Legea nr. 71/2011 

privind punerea în aplicare a Codului civil, se poate argumenta că aceste definiții 

sunt abrogate implicit, întrucât, conform art. 3, Codul civil, asociațiile în care se 

constituie consumatorii ar putea fi calificate drept profesioniști. Se impune 

eliminarea asociațiilor de consumatori din definiția consumatorului de la nivelul OG 

nr. 85/2004. 

 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 3. -  În sensul prezentei 

ordonanţe, termenii şi 

expresiile de mai jos se 

definesc după cum urmează:    

    d) consumator - orice 

persoană fizică sau grup de 

persoane fizice constituite 

în asociaţii, care, în cadrul 

contractelor reglementate 

de prezenta ordonanţă, 

acţionează în scopuri din 

afara activităţii sale 

comerciale, industriale sau 

de producţie, artizanale ori 

liberale;   

Art. 3. -  În sensul prezentei 

ordonanţe, termenii şi 

expresiile de mai jos se 

definesc după cum urmează:    

    d) consumator - orice 

persoană fizică care, în 

cadrul contractelor 

reglementate de prezenta 

ordonanţă, acţionează în 

scopuri din afara activităţii 

sale comerciale, industriale 

sau de producţie, artizanale, 

profesionale ori liberale;   

- Se impune 

modificarea 

art. 3 pentru 

considerentele 

prezentate în 

cadrul analizei 

pe larg. 

 

Art. 9 

Pentru consecvență și pentru evitarea confuziilor, e recomandat ca pentru dreptul 

reglementat de acest art. 9 din Lege, să se folosească denumirea „drept de 

retragere”, utilizat atât în textul Directivei, cât și în alte acte normative relevante 

în materia protecției consumatorilor82, pentru a evita confuzia cu dreptul de 

                                                           
81 OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului. 
82 Spre exemplu:  

(a) OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; 
(b) OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
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denunțare unilaterală în sensul clasic al termenului, consfințit la nivelul legislației 

civile generale. În acest sens, propunem reformularea articolului 9 după cum 

urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 4. -  (…) 

(3) Informaţiile referitoare 

la contractul la distanţă ce 

urmează a fi încheiat trebuie 

să fie oferite consumatorului 

de către furnizor în timp 

util, corect şi complet, 

înainte de încheierea unui 

contract la distanţă sau la 

momentul prezentării 

ofertei, asupra următoarelor 

elemente:   

a) existenţa sau inexistenţa 

dreptului de denunţare 

unilaterală prevăzut la art. 9 

şi, în situaţia în care acest 

drept este stipulat, se vor 

preciza termenul şi 

condiţiile în care acesta 

poate fi exercitat, inclusiv o 

precizare a informaţiilor 

privind plata sumelor pe 

care consumatorul poate fi 

obligat să le plătească 

potrivit art. 13 alin. (1), 

precum şi a consecinţelor ce 

decurg din neexercitarea 

acestui drept;   

(…)   

d) indicarea modalităţilor 

practice de exercitare a 

dreptului de denunţare 

unilaterală a contractului, 

între altele şi indicarea 

adresei la care poate fi 

expediată notificarea de 

Art. 4. -  (…) 

(3) Informaţiile referitoare 

la contractul la distanţă ce 

urmează a fi încheiat trebuie 

să fie oferite consumatorului 

de către furnizor în timp 

util, corect şi complet, 

înainte de încheierea unui 

contract la distanţă sau la 

momentul prezentării 

ofertei, asupra următoarelor 

elemente:   

a) existenţa sau inexistenţa 

dreptului de retragere 

prevăzut la art. 9 şi, în 

situaţia în care acest drept 

este stipulat, se vor preciza 

termenul şi condiţiile în care 

acesta poate fi exercitat, 

inclusiv o precizare a 

informaţiilor privind plata 

sumelor pe care 

consumatorul poate fi 

obligat să le plătească 

potrivit art. 13 alin. (1), 

precum şi a consecinţelor ce 

decurg din neexercitarea 

acestui drept;   

(…)   

  

d) indicarea modalităţilor 

practice de exercitare a 

dreptului de denunţare 

unilaterală a contractului 

sau a dreptului de 

retragere prevăzut la art. 

- Se impune 

modificarea 

art. 4 în 

vederea evitării 

confuziilor ce 

pot apărea din 

folosirea 

denumirii unei 

alte instituții, 

din materie 

civilă. 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

denunţare unilaterală a 

contractului; 

(…) 

9, între altele şi indicarea 

adresei la care poate fi 

expediată notificarea de 

denunţare unilaterală a 

contractului sau de 

retragere din contract; 

(...) 

Art. 5. – (…) 

(2) Cu condiţia obţinerii 

consimţământului expres al 

consumatorului, furnizorul 

trebuie să prezinte numai 

următoarele informaţii: (…) 

e) existenţa sau inexistenţa 

dreptului de denunţare 

unilaterală prevăzut la art. 9 

şi, în situaţia în care acest 

drept este stipulat, se vor 

preciza termenul şi 

condiţiile în care acesta 

poate fi exercitat, inclusiv o 

precizare a informaţiilor 

privind plata sumelor pe 

care consumatorul poate fi 

obligat să le plătească 

potrivit art. 13 alin. (1), 

precum şi a consecinţelor ce 

decurg din neexercitarea 

acestui drept. 

(…) 

Art. 5. – (…) 

(2) Cu condiţia obţinerii 

consimţământului expres al 

consumatorului, furnizorul 

trebuie să prezinte numai 

următoarele informaţii: (…) 

e) existenţa sau inexistenţa 

dreptului de retragere 

prevăzut la art. 9 şi, în 

situaţia în care acest drept 

este stipulat, se vor preciza 

termenul şi condiţiile în care 

acesta poate fi exercitat, 

inclusiv o precizare a 

informaţiilor privind plata 

sumelor pe care 

consumatorul poate fi 

obligat să le plătească 

potrivit art. 13 alin. (1), 

precum şi a consecinţelor ce 

decurg din neexercitarea 

acestui drept. 

(…) 

- Se impune 

modificarea 

art. 5 în 

vederea evitării 

confuziilor ce 

pot apărea din 

folosirea 

denumirii unei 

alte instituții, 

din materie 

civilă. 

 

Art. 9. -  Consumatorul are 

dreptul de a denunţa 

unilateral contractul la 

distanţă, în termen de 14 

zile calendaristice, fără 

penalităţi şi fără a fi 

necesară invocarea vreunui 

motiv. În cazul contractelor 

la distanţă care au ca obiect 

Art. 9. -  Consumatorul are 

dreptul de a se retrage din 

contractul la distanţă, în 

termen de 14 zile 

calendaristice, fără 

penalităţi şi fără a fi 

necesară invocarea vreunui 

motiv. În cazul contractelor 

la distanţă care au ca obiect 

- Se impune 

modificarea 

art. 9 în 

vederea evitării 

confuziilor ce 

pot apărea din 

folosirea 

denumirii unei 

alte instituții, 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

asigurările de viaţă şi 

contractele referitoare la 

operaţiuni privind pensiile 

individuale, termenul în care 

consumatorul îşi poate 

exercita dreptul de 

denunţare unilaterală este 

de 30 de zile calendaristice.   

asigurările de viaţă şi 

contractele referitoare la 

operaţiuni privind pensiile 

individuale, termenul în care 

consumatorul îşi poate 

exercita dreptul de 

retragere este de 30 de zile 

calendaristice.   

din materie 

civilă. 

 

Art. 11. -  (1) Dreptul de 

denunţare unilaterală a 

contractului nu se aplică în 

cazul serviciilor financiare al 

căror preţ depinde de 

fluctuaţiile pieţei financiare 

şi care nu poate fi influenţat 

de furnizor, care pot apărea 

în perioada de denunţare 

unilaterală a contractului, 

cum ar fi serviciile 

referitoare la:   

(...)   

(2) Dreptul de denunţare 

unilaterală a contractului nu 

se aplică: (...) 

b) contractelor executate 

integral de ambele părţi la 

cererea expresă a 

consumatorului, formulată 

înainte ca acesta să-şi 

exercite dreptul de 

denunţare unilaterală a 

contractului;    

(3) Prevederile prezentei 

ordonanţe, referitoare la 

dreptul de denunţare, nu se 

aplică contractelor de credit 

reglementate de art. 8 din 

Legea nr. 282/2004 privind 

protecţia dobânditorilor cu 

privire la unele aspecte ale 

Art. 11. -  (1) Dreptul de 

retragere a contractului nu 

se aplică în cazul serviciilor 

financiare al căror preţ 

depinde de fluctuaţiile 

pieţei financiare şi care nu 

poate fi influenţat de 

furnizor, care pot apărea în 

perioada de exercitare a 

dreptului de retragere, cum 

ar fi serviciile referitoare la:   

(...)   

(2) Dreptul de retragere din  

contract nu se aplică: (...) 

b) contractelor executate 

integral de ambele părţi la 

cererea expresă a 

consumatorului, formulată 

înainte ca acesta să-şi 

exercite dreptul de 

retragere din contract; 

(3) Prevederile prezentei 

ordonanţe, referitoare la 

dreptul de retragere, nu se 

aplică contractelor de credit 

reglementate de art. 8 din 

Legea nr. 282/2004 privind 

protecţia dobânditorilor cu 

privire la unele aspecte ale 

contractelor purtând asupra 

dobândirii unui drept de 

utilizare pe durată limitată a 

- Se impune 

modificarea 

art. 11 în 

vederea evitării 

confuziilor ce 

pot apărea din 

folosirea 

denumirii unei 

alte instituții, 

din materie 

civilă. 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

contractelor purtând asupra 

dobândirii unui drept de 

utilizare pe durată limitată a 

unor bunuri imobiliare şi de 

art. 9 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 130/2000 

privind protecţia 

consumatorilor la încheierea 

şi executarea contractelor la 

distanţă, republicată. 

unor bunuri imobiliare şi de 

art. 9 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 130/2000 

privind protecţia 

consumatorilor la încheierea 

şi executarea contractelor la 

distanţă, republicată. 

Art. 12. -  (1) În cazul 

exercitării dreptului de 

denunţare unilaterală a 

contractului, consumatorul 

va notifica furnizorul, 

conform informaţiilor 

primite de la acesta potrivit 

art. 4 alin. (3) lit. d), înainte 

de expirarea termenului 

prevăzut de art. 9, prin 

orice mijloc care poate fi 

probat. Termenul va fi 

considerat respectat dacă 

notificarea formulată pe 

suport hârtie sau alt suport 

durabil, disponibil şi 

accesibil destinatarului, este 

expediată înaintea expirării 

termenului în care acest 

drept poate fi exercitat.   

(2) Dacă unui contract la 

distanţă pentru un serviciu 

financiar încheiat la un 

anumit moment i se 

conexează un alt contract la 

distanţă pentru servicii 

oferite de furnizor sau de un 

terţ pe baza unui contract 

între terţ şi furnizor, acest 

contract adiţional la distanţă 

se va rezilia, fără plata unor 

Art. 12. -  (1) În cazul 

exercitării dreptului de 

retragere din contract, 

consumatorul va notifica 

furnizorul, conform 

informaţiilor primite de la 

acesta potrivit art. 4 alin. 

(3) lit. d), înainte de 

expirarea termenului 

prevăzut de art. 9, prin 

orice mijloc care poate fi 

probat. Termenul va fi 

considerat respectat dacă 

notificarea formulată pe 

suport hârtie sau alt suport 

durabil, disponibil şi 

accesibil destinatarului, este 

expediată înaintea expirării 

termenului în care acest 

drept poate fi exercitat.   

(2) Dacă unui contract la 

distanţă pentru un serviciu 

financiar încheiat la un 

anumit moment i se 

conexează un alt contract la 

distanţă pentru servicii 

oferite de furnizor sau de un 

terţ pe baza unui contract 

între terţ şi furnizor, acest 

contract adiţional la distanţă 

se va rezilia, fără plata unor 

- Se impune 

modificarea 

art. 12 în 

vederea evitării 

confuziilor ce 

pot apărea din 

folosirea 

denumirii unei 

alte instituții, 

din materie 

civilă. 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

penalităţi sau costuri 

suplimentare, dacă 

consumatorul îşi exercită 

dreptul său de denunţare 

unilaterală prevăzut de art. 

9. 

penalităţi sau costuri 

suplimentare, dacă 

consumatorul îşi exercită 

dreptul său de retragere 

prevăzut de art. 9. 

Art. 13. -  (1) În cazul 

exercitării dreptului de 

denunţare unilaterală a 

contractului conform art. 9, 

consumatorului îi poate fi 

solicitată achitarea, fără 

întârzieri nejustificate, a 

cheltuielilor aferente 

serviciului deja furnizat, în 

conformitate cu clauzele 

contractuale, fără alte 

costuri suplimentare. 

Executarea contractului 

poate începe numai după ce 

consumatorul şi-a dat 

consimţământul în acest 

sens. 

(...) 

Art. 13. -  (1) În cazul 

exercitării dreptului de 

retragere din contract 

conform art. 9, 

consumatorului îi poate fi 

solicitată achitarea, fără 

întârzieri nejustificate, a 

cheltuielilor aferente 

serviciului deja furnizat, în 

conformitate cu clauzele 

contractuale, fără alte 

costuri suplimentare. 

Executarea contractului 

poate începe numai după ce 

consumatorul şi-a dat 

consimţământul în acest 

sens. 

(...) 

- Se impune 

modificarea 

art. 13 în 

vederea evitării 

confuziilor ce 

pot apărea din 

folosirea 

denumirii unei 

alte instituții, 

din materie 

civilă. 

 

Art. 13 

Din examinarea legislației naționale raportată la legislația comunitară transpusă se 

constată existența unor discrepanțe în ceea ce privește reglementarea sumelor ce 

urmează să fie plătite de consumator în cazul dreptului de retragere. Astfel, 

Directiva se raportează la plata serviciilor efectiv prestate, pe când OG 85/2004 se 

referă la cheltuielilor furnizorului și nu costul serviciului.  

În plus, Directiva se raportează la proporționalitate prin referire la obiectul 

întregului contract, în timp ce  proporționalitatea la nivelul OG 85/2004 se 

raportează la durata contractului, nu la serviciile efectiv prestate. Apreciem așadar 

că reglementarea națională ar trebui modificată așa încât să reflecte prevederile de 

la nivel european. 

Suplimentar, lit. b), alin. (2) al art. 13 are o formulare ambiguă și este contrară 

Directivei, întrucât Directiva întărește faptul că singura contraprestație la care 

furnizorul este îndreptățit în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de 
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retragere este reprezentată plata aferentă serviciului prestat efectiv, o astfel de 

plată nefiind considerată, în nicio situație, o penalitate. Legea se îndepărtează de 

la această viziune, iar prevederile acestui articol, astfel cum sunt redactate în 

prezent, ar putea conduce la o interpretare în sensul în care legiuitorul a intenționat 

să acorde alternativ posibilitatea furnizorului de a solicita fie costul serviciului 

efectiv prestat, fie impunerea unei penalități (art. 13, alin. (2), lit. b), coroborat cu 

alin. (1) al aceluiași articol). 

Varianta actuală  Varianta propusă Justificare 

Art. 13. -     (2) Cheltuielile 

prevăzute la alin. (1) nu vor 

putea:   

   a) să depăşească o sumă 

stabilită proporţional cu 

perioada în care serviciul 

financiar a fost furnizat, 

raportată la durata totală a 

contractului;   

   b) să fie prevăzute ca 

plată în orice situaţie în care 

suma respectivă poate fi 

considerată ca penalitate.   

   (2) Cheltuielile prevăzute 

la alin. (1) nu vor putea:   

   a) să depăşească o sumă 

stabilită proporţional cu 

perioada în care serviciul 

financiar a fost furnizat, 

raportată la durata totală a 

contractului;   

   b) să fie prevăzute ca 

plată în orice situaţie, fără a 

putea fi  considerată ca 

penalitate.   

- Se impune 

modificarea 

art. 13 în 

vederea 

armonizării cu 

prevederile 

Directivei 

 

 

13.2. Propuneri pentru asigurarea coerenței la nivelul 

actelor normative din domeniul comerțului 

electronic 

A. Legea nr. 365/2002 și Norma metodologică de aplicare a acestei 

legi 

Momentul încheierii contractului 

Având în vedere analiza prezentată la nivelul secțiunii 4.3, în vederea asigurării unei 

predictibilități mai mari a normelor referitoare la momentul încheierii contractului 

prin mijloace electronice, precum și pentru o abordare unitară, apreciem că se 

impune modificarea art. 9 din Legea nr. 365/2002 după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 9 Încheierea 

contractului prin mijloace 

electronice 

Art. 9 Încheierea 

contractului prin mijloace 

electronice   

- Se impune 

modificarea 

alin. 1 pentru 
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Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

(1) Dacă părţile nu au 

convenit altfel, contractul 

se consideră încheiat în 

momentul în care 

acceptarea ofertei de a 

contracta a ajuns la 

cunoştinţa ofertantului.   

 

 

(2) Contractul care, prin 

natura sa ori la cererea 

beneficiarului, impune o 

executare imediată a 

prestaţiei caracteristice se 

consideră încheiat în 

momentul în care debitorul 

acesteia a început 

executarea, în afară de 

cazul în care ofertantul a 

cerut ca în prealabil să i se 

comunice acceptarea. În 

acest ultim caz se aplică 

prevederile alin. (1).   

(3) În cazul în care 

destinatarul trimite prin 

mijloace electronice oferta 

de a contracta sau 

acceptarea ofertei ferme de 

a contracta făcute de 

furnizorul de servicii, 

furnizorul de servicii are 

obligaţia de a confirma 

primirea ofertei sau, după 

caz, a acceptării acesteia, în 

unul dintre următoarele 

moduri:   

a) trimiterea unei dovezi de 

primire prin poştă 

electronică sau printr-un alt 

mijloc de comunicare 

(1) Dacă părţile nu au 

convenit altfel, contractul 

se consideră încheiat în 

momentul în care 

acceptarea ofertei de a 

contracta a ajuns la 

ofertant, chiar dacă acesta 

din urmă nu ia cunoștință 

de ea, inclusiv din motive 

care nu îi sunt imputabile.    

(2) Contractul care, prin 

natura sa ori la cererea 

beneficiarului, impune o 

executare imediată a 

prestaţiei caracteristice se 

consideră încheiat în 

momentul în care debitorul 

acesteia a început 

executarea, în afară de 

cazul în care ofertantul a 

cerut ca în prealabil să i se 

comunice acceptarea. În 

acest ultim caz se aplică 

prevederile alin. (1).    

(3) În cazul în care 

destinatarul trimite prin 

mijloace electronice oferta 

de a contracta sau 

acceptarea ofertei ferme de 

a contracta făcute de 

furnizorul de servicii, 

furnizorul de servicii are 

obligaţia de a confirma 

primirea ofertei sau, după 

caz, a acceptării acesteia, în 

unul dintre următoarele 

moduri:   

a) trimiterea unei dovezi de 

primire prin poştă 

electronică sau printr-un alt 

mijloc de comunicare 

considerentele 

prezentate în 

cadrul analizei 

pe larg. 
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individuală echivalent, la 

adresa indicată de către 

destinatar, fără întârziere;   

b) confirmarea primirii 

ofertei sau a acceptării 

ofertei, printr-un mijloc 

echivalent celui utilizat 

pentru trimiterea ofertei sau 

a acceptării ofertei, de 

îndată ce oferta sau 

acceptarea a fost primită de 

furnizorul de servicii, cu 

condiţia ca această 

confirmare să poată fi 

stocată şi reprodusă de 

către destinatar.   

(4) Oferta sau acceptarea 

ofertei, precum şi 

confirmarea primirii ofertei 

sau a acceptării ofertei, 

efectuate în unul dintre 

modurile prevăzute la alin. 

(3), se consideră primite 

atunci când părţile cărora le 

sunt adresate pot să le 

acceseze.   

(5) Prevederile alin. (3) nu 

se aplică în privinţa 

contractelor încheiate 

exclusiv prin poştă 

electronică sau prin alte 

mijloace de comunicare 

individuală echivalente.   

individuală echivalent, la 

adresa indicată de către 

destinatar, fără întârziere;   

b) confirmarea primirii 

ofertei sau a acceptării 

ofertei, printr-un mijloc 

echivalent celui utilizat 

pentru trimiterea ofertei sau 

a acceptării ofertei, de 

îndată ce oferta sau 

acceptarea a fost primită de 

furnizorul de servicii, cu 

condiţia ca această 

confirmare să poată fi 

stocată şi reprodusă de 

către destinatar.   

(4) Oferta sau acceptarea 

ofertei, precum şi 

confirmarea primirii ofertei 

sau a acceptării ofertei, 

efectuate în unul dintre 

modurile prevăzute la alin. 

(3), se consideră primite 

atunci când părţile cărora le 

sunt adresate pot să le 

acceseze.   

(5) Prevederile alin. (3) nu 

se aplică în privinţa 

contractelor încheiate 

exclusiv prin poştă 

electronică sau prin alte 

mijloace de comunicare 

individuală echivalente. 

Obligația generală de supraveghere 

După cum s-a prezentat în cadrul secțiunii 4.3 din cuprinsul prezentei analize, în 

vederea asigurării unei coerențe legislative și a unei previzibilități mai mari în rândul 

destinatarilor normelor legale aferente obligațiilor furnizorilor de servicii, apreciem 

că se impun următoarele măsuri de inițiativă legislativă: 
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Legea nr. 365/2002 

Articolul 16  Obligaţiile 

furnizorilor de servicii  

(1) Furnizorii de servicii sunt 

obligaţi să informeze de 

îndată autorităţile publice 

competente despre 

activităţile cu aparenţă 

nelegală desfăşurate de 

destinatarii serviciilor lor sau 

despre informaţiile cu 

aparenţă nelegală furnizate 

de aceştia.   

 

 

(2) Furnizorii de servicii sunt 

obligaţi să comunice de 

îndată autorităţilor 

prevăzute la alin. (1), la 

cererea acestora, informaţii 

care să permită identificarea 

destinatarilor serviciilor lor, 

cu care aceşti furnizori au 

încheiat contracte privind 

stocarea permanentă a 

informaţiei. 

 

(3) Furnizorii de servicii sunt 

obligaţi să întrerupă, 

temporar sau permanent, 

transmiterea într-o reţea de 

comunicaţii ori stocarea 

informaţiei furnizate de un 

destinatar al serviciului 

respectiv, în special prin 

eliminarea informaţiei sau 

blocarea accesului la 

aceasta, accesul la o reţea 

de comunicaţii ori prestarea 

Articolul 16  Obligaţiile 

furnizorilor de servicii  

(1) Furnizorii de servicii ale 

societăţii informaţionale, 

care oferă serviciile 

prevăzute la art. 12-15, nu 

au obligaţia de a monitoriza 

informaţia pe care o 

transmit sau o stochează şi 

nici obligaţia de a căuta în 

mod activ date referitoare 

la activităţi sau informaţii 

cu aparenţă nelegală din 

domeniul serviciilor 

societăţii informaţionale pe 

care le furnizează. 

(2) Cu toate acestea, în 

măsura în care au luat la 

cunoștință despre 

activităţile cu aparenţă 

nelegală desfăşurate de 

destinatarii serviciilor lor 

sau despre informaţiile cu 

aparenţă nelegală furnizate 

de aceştia, furnizorii de 

servicii sunt obligaţi să 

informeze de îndată 

autorităţile publice 

competente.    

(3) Furnizorii de servicii sunt 

obligaţi să comunice de 

îndată autorităţilor 

prevăzute la alin. (2), la 

cererea acestora, informaţii 

care să permită 

identificarea destinatarilor 

serviciilor lor, cu care aceşti 

furnizori au încheiat 

- Se impune 

preluarea 

normei de la 

nivelul Normei 

metodologice a 

legii și 

introducerea 

acesteia la 

nivelul legii, în 

cadrul art. 16, 

alin. 1, în 

vedere 

asigurării unei 

coerențe 

legislative mai 

ridicate și a 

unei 

previzibilități 

mai înalte 

pentru 

destinatarii 

normelor în 

cauză. 

- Se impune 

renumerotarea 

alineatelor 

articolului 16 

din lege. 
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oricărui alt serviciu al 

societăţii informaţionale, 

dacă aceste măsuri au fost 

dispuse de autoritatea 

publică definită la art. 17 

alin. (2); această autoritate 

publică poate acţiona din 

oficiu sau ca urmare a 

plângerii ori sesizării unei 

persoane interesate.   

(4) Plângerea prevăzută la 

alin. (3) poate fi făcută de 

către orice persoană care se 

consideră prejudiciată prin 

conţinutul informaţiei în 

cauză. Plângerea sau 

sesizarea se întocmeşte în 

formă scrisă, cu arătarea 

motivelor pe care se 

întemeiază, şi va fi în mod 

obligatoriu datată şi 

semnată. Plângerea nu poate 

fi înaintată dacă o cerere în 

justiţie, având acelaşi obiect 

şi aceleaşi părţi, a fost 

anterior introdusă.   

(5) Decizia autorităţii 

trebuie motivată şi se 

comunică părţilor interesate 

în termen de 30 de zile de la 

data primirii plângerii sau a 

sesizării ori, dacă 

autoritatea a acţionat din 

oficiu, în termen de 15 zile 

de la data la care a fost 

emisă. 

 

 

 

contracte privind stocarea 

permanentă a informaţiei.   

(4) Furnizorii de servicii sunt 

obligaţi să întrerupă, 

temporar sau permanent, 

transmiterea într-o reţea de 

comunicaţii ori stocarea 

informaţiei furnizate de un 

destinatar al serviciului 

respectiv, în special prin 

eliminarea informaţiei sau 

blocarea accesului la 

aceasta, accesul la o reţea 

de comunicaţii ori prestarea 

oricărui alt serviciu al 

societăţii informaţionale, 

dacă aceste măsuri au fost 

dispuse de autoritatea 

publică definită la art. 17 

alin. (2); această autoritate 

publică poate acţiona din 

oficiu sau ca urmare a 

plângerii ori sesizării unei 

persoane interesate.   

 

 

 

 

(5) Plângerea prevăzută la 

alin. (4) poate fi făcută de 

către orice persoană care se 

consideră prejudiciată prin 

conţinutul informaţiei în 

cauză. Plângerea sau 

sesizarea se întocmeşte în 

formă scrisă, cu arătarea 

motivelor pe care se 

întemeiază, şi va fi în mod 

obligatoriu datată şi 

act:114528%2063489158
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(6) Împotriva unei decizii 

luate potrivit prevederilor 

alin. (3) persoana interesată 

poate formula contestaţie în 

termen de 15 zile de la 

comunicare, sub sancţiunea 

decăderii, la instanţa de 

contencios administrativ 

competentă. Cererea se 

judecă de urgenţă, cu 

citarea părţilor. Sentinţa 

este definitivă. 

 

semnată. Plângerea nu 

poate fi înaintată dacă o 

cerere în justiţie, având 

acelaşi obiect şi aceleaşi 

părţi, a fost anterior 

introdusă.   

(6) Decizia autorităţii 

trebuie motivată şi se 

comunică părţilor interesate 

în termen de 30 de zile de la 

data primirii plângerii sau a 

sesizării ori, dacă 

autoritatea a acţionat din 

oficiu, în termen de 15 zile 

de la data la care a fost 

emisă. 

 

(7) Împotriva unei decizii 

luate potrivit prevederilor 

alin. (4) persoana interesată 

poate formula contestaţie în 

termen de 15 zile de la 

comunicare, sub sancţiunea 

decăderii, la instanţa de 

contencios administrativ 

competentă. Cererea se 

judecă de urgenţă, cu 

citarea părţilor. Sentinţa 

este definitivă. 

Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul 

electronic 

Art. 11 (1) Furnizorii 

de servicii ale 

societăţii 

informaţionale, care 

oferă serviciile 

prevăzute la art. 12-

15 din lege, nu au 

obligaţia de a 

monitoriza informaţia 

Art. 11 (1) Obligaţiile 

prevăzute la art. 16 

alin. (1) şi (3) din 

lege se consideră a fi 

îndeplinite dacă 

furnizorii de servicii 

care au primit o 

plângere sau o 

sesizare din partea 

- Se impune 

abrogarea alin. 

1 acesta 

urmând a fi 

prevăzut la 

nivelul legii, în 

cadrul art. 16 și 

renumerotarea 

alineatelor din 



 

173 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

pe care o transmit sau 

o stochează şi nici 

obligaţia de a căuta în 

mod activ date 

referitoare la 

activităţi sau 

informaţii cu aparenţă 

nelegală din domeniul 

serviciilor societăţii 

informaţionale pe 

care le furnizează.   

 

 

 

 

 

 

(2) Obligaţiile 

prevăzute la art. 16 

alin. (1) şi (3) din lege 

se consideră a fi 

îndeplinite dacă 

furnizorii de servicii 

care au primit o 

plângere sau o 

sesizare din partea 

oricărei persoane cu 

privire la activităţile 

cu aparenţă nelegală 

desfăşurate de 

destinatarii serviciilor 

lor sau cu privire la 

informaţiile cu 

aparenţă nelegală 

furnizate de aceştia 

informează în cel 

mult 24 de ore 

autorităţile publice 

competente şi 

oricărei persoane cu 

privire la activităţile 

cu aparenţă nelegală 

desfăşurate de 

destinatarii serviciilor 

lor sau cu privire la 

informaţiile cu 

aparenţă nelegală 

furnizate de aceştia 

informează în cel 

mult 24 de ore 

autorităţile publice 

competente şi 

întreprind toate 

măsurile în vederea 

nealterării 

informaţiilor 

respective.   

(2) Furnizorii de 

servicii au obligaţia 

de a implementa o 

procedură gratuită 

prin care să le fie 

transmise plângeri şi 

sesizări din partea 

oricărei persoane cu 

privire la activităţile 

cu aparenţă nelegală 

desfăşurate de 

destinatarii serviciilor 

lor sau despre 

informaţiile cu 

aparenţă nelegală 

furnizate de aceştia.   

     

 

 

 

 

cadrul art. 11 

al Normei 

metodologice. 
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întreprind toate 

măsurile în vederea 

nealterării 

informaţiilor 

respective.   

(3) Furnizorii de 

servicii au obligaţia 

de a implementa o 

procedură gratuită 

prin care să le fie 

transmise plângeri şi 

sesizări din partea 

oricărei persoane cu 

privire la activităţile 

cu aparenţă nelegală 

desfăşurate de 

destinatarii serviciilor 

lor sau despre 

informaţiile cu 

aparenţă nelegală 

furnizate de aceştia.   

    (4) Procedura 

prevăzută  la alin. (3) 

trebuie:   

   a) să fie disponibilă şi 

 prin mijloace 

 electronice;   

b) să asigure primirea 

plângerilor sau 

sesizărilor în termen 

de cel mult 48 de ore 

de la momentul 

expedierii acestora.   

(5) Furnizorul are 

obligaţia să facă 

publică procedura 

prevăzută la alin. (3) 

pe pagina proprie de 

Internet. 

 

 

 

(3) Procedura prevăzută  la 

alin. (2) trebuie:   

   a) să fie disponibilă şi 

 prin mijloace 

 electronice;   

b) să asigure primirea 

plângerilor sau sesizărilor în 

termen de cel mult 48 de 

ore de la momentul 

expedierii acestora.   

 

 

 

(4) Furnizorul are obligaţia 

să facă publică procedura 

prevăzută la alin. (2) pe 

pagina proprie de Internet. 
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B. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile 

consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

Momentul încheierii contractului 

Așa cum am menționat mai sus, în cadrul secțiunii 4.3, în vederea asigurării unei 

coerențe mai mari a normelor legale referitoare la momentul încheierii contractului, 

precum și pentru o abordare unitară, se impune modificarea art. 8 din OUG 34/2014, 

după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Articolul 8 - Condiţii de 

formă pentru contractele la 

distanţă 

(...)   

(9) Momentul încheierii 

contractului la distanţă îl 

constituie momentul 

confirmării, pe un suport 

durabil, de către 

profesionist a acceptării 

comenzii transmise de 

consumator.   

(...)   

Articolul 8 - Condiţii de 

formă pentru contractele la 

distanţă 

(...)   

(9) Momentul încheierii 

contractului la distanţă îl 

constituie momentul în care 

acceptarea ofertei de a 

contracta a ajuns la 

ofertant, chiar dacă acesta 

nu a luat cunoștință de ea, 

inclusiv din motive 

neimputabile.   

(...) 

- Se impune 

modificarea 

alin. 1 pentru 

considerentele 

prezentate în 

cadrul analizei 

pe larg. 

 

C. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Momentul încheierii contractului 

După cum s-a prezentat în cadrul secțiunii 4.3, în vederea asigurării unei coerențe 

mai mari a normelor legale referitoare la momentul încheierii contractului, 

precum și pentru o abordare unitară, se impune modificarea art. 55 alin. 9 din 

OUG 111/2011, după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Articolul 55  

(...)   

Articolul 55 -  

(...)   

- Se impune 

modificarea 

alin. 1 pentru 
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(9) Momentul încheierii 

contractului la distanţă îl 

constituie momentul 

confirmării, pe un suport 

durabil, de către furnizor a 

acceptării comenzii 

transmise de utilizatorul 

final..   

(...)   

(9) Momentul încheierii 

contractului la distanţă îl 

constituie momentul în care 

acceptarea ofertei de a 

contracta a ajuns la 

ofertant, chiar dacă acesta 

nu a luat cunoștință de ea, 

inclusiv din motive 

neimputabile.   

(...) 

considerentele 

prezentate în 

cadrul analizei 

pe larg. 

 

 

13.3. Propuneri pentru eliminarea suprapunerilor și a 

sincopelor în legislația națională a comerțului 

electronic 

A. Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic 

Scopul și domeniul de aplicare 

Așa cum a fost prezentat în cadrul secțiunii 4.3, în urma modificărilor suferite prin 

legea de punere în aplicare a Codului Penal, se impune redefinirea scopului și a 

domeniului de aplicare ale Legii nr. 365/2002, astfel cum sunt acestea prezentate 

la nivelul art. 2 din acest act normativ. În acest sens, se impune modificarea art. 2 

alin. din Legea nr. 365/2002 după cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Articolul 2 Scop şi domeniu 

de aplicare 

(1) Prezenta lege are ca 

scop stabilirea condiţiilor de 

furnizare a serviciilor 

societăţii informaţionale, 

precum şi prevederea ca 

infracţiuni a unor fapte 

săvârşite în legătură cu 

securitatea domeniilor 

utilizate în comerţul 

electronic, emiterea şi 

utilizarea instrumentelor 

de plată electronică şi cu 

utilizarea datelor de 

Articolul 2 Scop şi domeniu 

de aplicare 

 

(1) Prezenta lege are ca 

scop stabilirea condiţiilor de 

furnizare a serviciilor 

societăţii informaţionale 

pentru asigurarea unui cadru 

favorabil liberei circulaţii şi 

dezvoltării în condiţii de 

securitate a acestor servicii. 

(...) 

 

- Se impune 

modificarea 

alin. 1 având în 

vedere 

modificările 

legislative 

suferite de 

Legea nr. 

365/2002, 

respectiv 

abrogarea din 

conținutul 

acesteia a 

dispozițiilor 

referitoare la 
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identificare în vederea 

efectuării de operaţiuni 

financiare, pentru 

asigurarea unui cadru 

favorabil liberei circulaţii şi 

dezvoltării în condiţii de 

securitate a acestor servicii.   

(...)   

incriminarea 

unor fapte. 

 

 

B. Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a 

litigiilor dintre consumatori şi comercianţi 

Așa cum a fost prezentat în cadrul secțiunii 4.3, urmare a Deciziei nr. 99/2018 

privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise 

în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date se impune modificarea 

art. 5 alin. 2 lit. f din cadrul Ordonanței nr. 38/2015 în vederea eliminării referirii 

la Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi 

proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor 

persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor, după cum 

urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 

Art. 5 Accesul la entităţile 

SAL şi la procedurile SAL 

(1) Litigiile care intră sub 

incidenţa prezentei 

ordonanţe şi care implică 

comercianţi care desfăşoară 

activităţi în România pot fi 

prezentate unei entităţi SAL 

care îndeplineşte cerinţele 

prevăzute de prezenta 

ordonanţă.   

(2) Entităţile SAL îndeplinesc 

următoarele cerinţe: 

(...) 

Art. 5 Accesul la entităţile 

SAL şi la procedurile SAL 

(1) Litigiile care intră sub 

incidenţa prezentei 

ordonanţe şi care implică 

comercianţi care desfăşoară 

activităţi în România pot fi 

prezentate unei entităţi SAL 

care îndeplineşte cerinţele 

prevăzute de prezenta 

ordonanţă.   

(2) Entităţile SAL îndeplinesc 

următoarele cerinţe: 

(...) 

- Se impune 

modificarea 

art. 5 alin. 1 

lit. f având în 

vedere 

abrogarea celor 

două acte 

normative la 

care face 

trimitere. 
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f) se asigură că prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

este în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, 

cu modificările şi 

completările ulterioare, 

precum şi cu Ordinul 

Avocatului Poporului nr. 

75/2002 privind stabilirea 

unor măsuri şi proceduri 

specifice care să asigure un 

nivel satisfăcător de 

protecţie a drepturilor 

persoanelor ale căror date 

cu caracter personal fac 

obiectul prelucrărilor. 

(...) 

f) se asigură că prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

este în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind 

libera circulație a acestor 

date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general 

privind protecția datelor), 

precum și cu celelalte 

dispoziții din materie. 

(...) 

 

13.4. Nevoi de reglementare adițională 

A. Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață. 

Prețul de referință 

Așa cum a fost prezentat în cadrul secțiunii 4.3 de mai sus, se impune modificarea 

art. 33 alin. 1 lit. a din cadrul Ordonanței nr. 99/2000 în vederea asigurării unei 

predictibilități mai ridicate a normei în cauză și pentru a stabili modul concret de 

aplicare, al acelor dispoziții, în domeniul comerțului electronic. Nu se poate institui 

o derogare la nivelul Legii nr. 365/2002, având în vedere normele de tehnică 

legislativă. 

Astfel, se impune introducerea unei noi litere a)^1 la nivelul art. 33 alin. 1 a după 

cum urmează: 

Varianta actuală Varianta propusă Justificare 
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Articolul 33: 

(1) Vânzările cu preţ redus 

prevăzute la art. 16, astfel 

cum sunt definite de 

prezenta ordonanţă, atunci 

când consumatorii sunt 

anunţaţi despre o reducere 

de preţuri care comportă o 

comparaţie exprimată în 

cifre, sunt supuse 

următoarelor reguli de 

fixare şi publicitate a 

preţurilor:   

a) Orice comerciant care 

anunţă o reducere de preţ 

trebuie să o raporteze la 

preţul de referinţă practicat 

în acelaşi spaţiu de vânzare 

pentru produse sau servicii 

identice. Preţul de referinţă 

reprezintă cel mai scăzut 

preţ practicat în acelaşi 

spaţiu de vânzare în 

perioada ultimelor 30 de 

zile, înainte de data aplicării 

preţului redus. 

(...) 

Articolul 33: 

(1) Vânzările cu preţ redus 

prevăzute la art. 16, astfel 

cum sunt definite de 

prezenta ordonanţă, atunci 

când consumatorii sunt 

anunţaţi despre o reducere 

de preţuri care comportă o 

comparaţie exprimată în 

cifre, sunt supuse 

următoarelor reguli de fixare 

şi publicitate a preţurilor:   

a) Orice comerciant care 

anunţă o reducere de preţ 

trebuie să o raporteze la 

preţul de referinţă practicat 

în acelaşi spaţiu de vânzare 

pentru produse sau servicii 

identice. Preţul de referinţă 

reprezintă cel mai scăzut 

preţ practicat în acelaşi 

spaţiu de vânzare în 

perioada ultimelor 30 de 

zile, înainte de data aplicării 

preţului redus.   

a)^1 În cazul magazinelor 

online sau a platformelor 

electronice de tip 

marketplace, reducerea de 

preț se raportează la prețul 

de referință practicat în 

același magazin online sau 

pe aceeași platformă de tip 

marketplace. În cazul în 

care în același magazin 

online sau pe aceeași 

platformă de tip 

marketplace sunt oferite 

produse sau servicii de 

către doi sau mai mulți 

comercianți, prețul 

practicat de unul dintre 

- Se impune 

modificarea 

art. 5 alin. 1 

lit. f având în 

vedere 

abrogarea celor 

două acte 

normative la 

care face 

trimitere. 
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comercianți se va raporta 

la prețul de referință 

practicat de același 

comerciant. Prețul de 

referință reprezintă cel mai 

scăzut preț practicat în 

același magazin online sau 

pe aceeași platformă, de 

către același comerciant, 

dacă este cazul, în 

perioada ultimelor 30 de 

zile, înainte de data 

aplicării prețului redus. 

Referitor la acest amendament, având în vedere decizia Curții de Justiție a Uniunii 

Europene („CJUE”) pronunțată în cauza C-421/12 Comisia v. Belgia, în cadrul căreia 

CJUE a constatat că:  

▪ Belgia a încălcat obligația de transpunere a Directivei 2005/29/CE privind 

practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de 

consumatori („Directiva 2005/29/CE”), introducând în legea națională de 

transpunere a directivei, prevederi legale cu privire la vânzările cu preț redus, 

care presupuneau:  

o Raportarea anunțului de reduceri la un preț de referință, definit prin legea 

națională belgiană ca fiind cel mai scăzut preț practicat de către comerciant 

în luna ce preceda anunțul de vânzare cu preț redus;  

o Limitarea perioadei de practicare vânzărilor cu preț redus de către 

comerciant la minim 1 zi și maxim 1 lună. 

▪ În argumentarea deciziei sale, CJUE a reținut faptul că Directiva 2005/29/CE 

conține o listă exhaustivă de practice comerciale ce trebuie considerate 

incorecte, listă ce nu include și prevederile legale din legea națională a Belgiei, 

referitoare la vânzările cu preț redus. 

▪ În final CJUE a stabilit că impunerea de către statele membre a unor măsuri 

naționale mai restrictive decât cele prevăzute în Directiva 2005/29/CE, 

constituie o încălcare a prevederilor art. 4 din Directiva 2005/29/CE, care 

prevede faptul că: Statele membre nu limitează libertatea de a presta servicii, 

nici nu limitează libera circulație a mărfurilor din motive care se încadrează în 

domeniul în care prezenta directivă vizează apropierea dispozițiilor în vigoare. 

Pornind de la concluziile CJUE relevate mai sus arătăm că art. 33 alin. 1 lit. a din 

OG nr. 99/2000, face trimitere la un preț de referință definit în mod similar cu prețul 

de referință redat de prevederile naționale din Belgia.  
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Astfel, apreciem că se impune alinierea prevederilor legale naționale la concluziile 

CJUE exprimate în cauza C-421/12 Comisia v. Belgia și prin urmare eliminarea 

raportării vânzărilor cu preț redus la un preț de referință astfel cum se întâmplă în 

prezent.  

În susținerea acestei propuneri, a fost avută în vederea posibilitatea Ministerului 

Comunicaților și Societății Informaționale de a colabora cu Ministerul Comerțului în 

vederea creări unui cadrul legal coerent cu prevederile europene, care să 

reglementeze contextul în care comercianții îți exercită activitatea. 

De asemenea, dat fiind faptul că în cadrul activității de comerț electronic, vânzările 

cu preț redus sunt practicate în mod frecvent, alinierea legislației aplicabile 

comerțului în general, ar avea un impact semnificativ și asupra comerțului 

electronic. 

B. Considerații privitoare la soluționarea litigiilor în legătură cu 

drepturile de proprietate intelectuală aferente domeniului 

comerțului electronic 

În ceea ce privește subiectul protejării drepturilor de proprietate intelectuală în 

domeniul comerțului electronic, un subiect de interes îl reprezintă protecția 

drepturilor privind folosirea unui nume de domeniu. 

În materie de rezolvare a litigiilor decurgând din drepturile privitoare la numele de 

domenii, sunt recunoscute cu titlu general, trei metode de soluționare a litigiilor, 

după cum urmează:  

▪ Rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă;  

▪ Rezolvarea litigiilor prin apelarea la instanțe de arbitraj; 

▪ Rezolvarea litigiilor prin apelarea la instanțele judecătorești prin procedura de 

drept comun. 

Cu titlu preliminar, precizăm faptul că în România ICI București reprezintă 

autoritatea publică care organizează și gestionează Registrul RoTLD, respectiv 

registrul domeniilor ”.ro”. Astfel, ICI a fost delegat de către Internet Assigned 

Numbers Authority („IANA”), ca registru de administrare a domeniilor ”.ro”. 

Menționăm că IANA face parte din structura organizației internaționale non-profit 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN”). Ca urmare a 

acestei delegări, ICI a implementat o serie de politici ale ICANN, printre care se află 

și Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii, care 

trebuie aplicată de către toți organizatorii de registre de domenii delegați de către 

IANA. 

Luând în considerare calitatea de administrator al registrului a ICI, acesta deține un 

rol important în soluționarea disputelor ce au ca obiect drepturile privitoare la 
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numele de domenii. Astfel, primele două metode de soluționare a litigiilor au un 

specific aparte în ceea ce privește domeniile ”.ro”, dată fiind influența pe care ICI 

o exercită. 

Așadar, în ceea ce privește soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, ICI poate să asiste 

părțile implicate în vederea oferirii de suport pentru ajungerea pe cale amiabilă la 

rezolvarea disputei.  

În situația în care soluționarea litigiului pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul 

poate să devină obiect de aplicare a Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor 

privind Numele de Domenii adoptată de ICANN și preluată și de către ICI („Politica 

ICANN”). 

ICI nu va acționa ca un arbitru al disputelor având ca obiect numele de domenii, dar 

impune deținătorului de domeniu ”.ro”, prin intermediul contractului de 

înregistrare să apeleze la Politica ICANN de fiecare dată când un terț reclamă un 

drept asupra domeniul ”.ro” pe care deținătorul l-a înregistrat la ICI. 

Politica instituie o serie de reguli de rezolvare a disputei pe cale administrativă în 

fața unui organ jurisdicțional aprobat de către ICANN, printre care se află: National 

Arbitration Forum („NAF”)., din Minneapolis, SUA și World Intellectual Property 

Organization din Geneva, Elveția („WIPO”). În sumar, Politica ICANN stabilește 

faptul că persoana nemulțumită de încălcarea drepturilor sale asupra unui domeniu 

înregistrat va alege organul jurisdicțional căruia să i se adreseze cu o plângere. 

Organul jurisdicțional, trebuie ales așa cum menționam anterior, dintre organele 

aprobate de ICANN. În continuare, prin intermediul Politicii ICANN sunt trasate 

principalele reguli de procedură, modalitatea de prezentare a plângerii și apărării 

în fața membrilor panelului de arbitraj, desfășurarea arbitrajului și pronunțarea 

soluției. 

La nivel național, există o cazuistică a deținătorilor de domeniu ”.ro” care au apelat 

la WIPO sau NAF pentru soluționarea diferendelor, dar în același timp există și cauze 

în fața instanțelor de judecată românești cu privire la litigii având ca obiect 

drepturile de folosire ale unor nume de domenii.  

În final, dat fiind rolul pe care Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale îl are în ceea ce privește comerțul electronic și dată fiind importanța 

domeniului de internet o prezintă pentru fiecare comerciant, apreciem că se impune 

o intervenție a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în sensul 

creșterii gradului de cunoaștere în rândul comercianților a codurilor de bună 

practică adoptate la nivel internațional cu privire la drepturile aferente numelor de 

domenii și posibilitatea recurgerii la metode alternative de rezolvare a disputelor 

ce se nasc cu privire la aceste drepturi, în detrimentul recurgerii la procedura de 

drept comun și introducerea unor cereri în fața instanțelor de judecată românești. 
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13.5. Considerații privitoare la procedura SAL 
Așa cum s-a evidențiat puternic în cadrul consultărilor derulate în cadrul proiectul 

și așa cum reflectă și tendințele de la nivel european, platformele SOL și SAL sunt 

prea puțin cunoscute în rândul celor care ar trebui să le utilizeze, respectiv 

comercianții și consumatorii.  

Nici una din informațiile colectate nu conduce către concluzia că pentru 

îmbunătățirea modalitățile de soluționare a litigiilor este necesară modificarea 

cadrului normativ de soluționare a abuzurilor și litigiilor, ci mai degrabă că 

problemele pe care le întâmpină comercianții și consumatorii care ajung să reclame 

un abuz sau să ia parte la un litigiu rezidă în: 

▪ Cunoașterea precară a reglementărilor aplicabile;  

▪ Paralelisme legislative (ex. practice comerciale incorecte, prevăzute pe larg în 

Legea nr. 363/2007 și disparat în OG nr. 99/2000); 

▪ Acte normative desuete (ex. OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

și serviciilor de piață -  prețul de referință);  

▪ Nerespectarea normelor legale de către anumiți comercianți (ex. imposibilitatea 

de identificare a datelor de identificare ale comerciantului); 

▪ Practici abuzive, dar nu ilegale ale consumatorilor; 

▪ Nivelul scăzut de profesionalism al unora dintre comercianți (ex. informații 

incomplete cu privire la produse, durata mare de răspuns la solicitările 

consumatorilor); 

▪ Dificultățile întâlnite în comunicarea cu autoritățile publice. 

În contextul analizei necesității de dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru 

rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice comerțului electronic, considerăm 

că acest cadru este deja existent și nu necesită modificări de fond sau de natură 

legislativă, ci mai degrabă îmbunătățiri de natură operațională care să permită o 

utilizare mai facilă a soluțiilor existente.  

13.5.1 Necesitatea digitalizării platformei SAL  

În urma derulării unei activități de analiză sistematică asupra procedurii de 

soluționare alternativă a litigiilor la nivel național, coroborată cu examinarea 

concluziilor rezultate din atelierele de lucru derulate în cadrul activității de proiect, 

(i.e. atelierului de lucru susținut cu comercianții în data de 19 iulie 2018), s-au 

confirmat o serie de indicii privitoare la existența în prezent a unei proceduri dificil 

de abordat, în vederea depunerii unei reclamații la entitatea SAL pentru 

soluționarea alternativă a litigiilor, fiind reclamată în acest sens o insuficientă 

digitalizare a acestei platforme.  

Din analiza website-ului ANPC, disponibil la adresa http://www.anpc.gov.ro/, a 

rezultat că în vederea depunerii unei reclamații către entitatea SAL este necesară 

parcurgerea următoarelor etape: 

http://www.anpc.gov.ro/
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1. Descărcarea formularului de reclamație disponibil la adresa: 

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf; 

2. Tipărirea și completarea formularului de reclamație; 

3. Transmiterea formularului către entitatea SAL prin: 

a. mijloace electronice, caz în care este necesară digitalizarea formularului; 

b. poștă, caz în care este necesară deplasarea la un oficiu poștal și îndeplinirea 

celorlalte formalități; 

c. depunerea formularului de reclamație la sediul entității SAL, caz în care este 

necesară deplasarea la sediul acesteia. 

Având în vedere toți acești pași procedurali impuși la nivelul procedurii în cauză, 

concluzia desprinsă este în sensul de a se impune digitalizarea activității SAL, cu 

necesitatea ca formularul de reclamație să poată fi completat în mod electronic și 

transmis în același mod, fără a se mai parcurge celelalte etape administrative, 

actualmente de natură a tergiversa excesiv procesul de introducere a unei reclamații 

la nivelul platformei în cauză. 

13.5.2 Informarea consumatorilor cu privire la existența 

procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor 

Având în vedere răspunsul entității SAL la adresa formulată în cadrul proiectului , 

din care a rezultat faptul că entitatea SAL din cadrul ANPC nu a instrumentat niciun 

litigiu, în perioada de referință avută în vedere (respectiv de la data înființării 

entității SAL și până în prezent), apreciem că se impune, pe lângă aspectele 

semnalate mai sus, necesitatea desfășurării unor campanii de informare destinate 

consumatorilor cu privire la acest mijloc alternativ de soluționare a litigiilor, în 

vederea prezentării și a promovării soluției în cauză ca reprezentând o modalitate 

facilă de soluționare a litigiilor în sfera comerțului electronic. 

13.5.3 Propunerea de îmbunătățire 

Date fiind condițiile în care toate activitățile de rezolvare a litigiilor prin entitatea 

SAL se desfășoară prin intermediul unei corespondențe minimaliste (poștă și în cel 

mai bun caz prin email), propunem implementarea unei soluții de tip portal care să 

permită tuturor părților implicate derularea cât mai eficientă a celor trei procese 

care au ca suport procedurile de lucru pentru demararea, derularea, rezultatul și 

închiderea cazului. Preferabil integrarea acestui portal ar trebui realizată ca un 

subdomeniu accesibil prin intermediul unui link disponibil în cadrul site-ului ANPC în 

secțiunea dedicată SAL (http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal) sau integrat 

în cadrul acestuia. 

Portalul va asigura printre altele, următoarele funcționalități principale: 

▪ Înregistrarea unui petent (persoană fizică) care poate deschide un caz-litigiu în 

raport cu un comerciant pentru rezolvarea unei situații care nu a putut fi 

rezolvată prin interacțiunea directă cu un comerciant online.  

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf
http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal
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▪ Înregistrarea reprezentantului legal al unui comerciant online.  

▪ Vizualizarea într-un spațiu de lucru privat a tuturor petițiilor depuse pe 

platformă, de către petentul în cauză. 

▪ Vizualizarea status-ului unei petiții aflată în diverse stadii de lucru. 

▪ Trimiterea de email-uri și/sau notificări prin sms către toate părțile implicate în 

rezolvarea unui caz.  

Accesul participanților la funcționalitățile portalului va fi securizat. Accesul la portal 

pentru cazurile deschise de către un client care a fost implicat într-un litigiu cu un 

comerciant, se va realiza printr-o autentificare cu trei factori (nume utilizator, 

parola și cod recepționat prin sms pe un telefon mobil). 

Înregistrarea unui petent sau a unui comerciant online pe portalul SAL se va realiza 

prin intermediul unei conexiuni de tip https care să asigure criptarea securizată a 

canalului de comunicare cu o cheie de 128/256 biți emisă de o autoritate 

recunoscută în domeniul securizării tranzacțiilor efectuate în mediul online (de 

exemplu BitDefender, GlobalSign, Symantec, etc).  

Pentru înregistrarea unei reclamații prin intermediul portalului, petentul va trebui 

să parcurgă o serie de pași prezentați mai jos. 

a. Înregistrarea unei persoane fizice sau a reprezentantului unui 

comerciantului  

Datele necesare ale unui petent pentru înregistrare vor fi: 

▪ Prenume; 

▪ Nume; 

▪ Adresa de email validă (va fi folosită pentru validarea contului și pentru 

comunicări ulterioare depunerii reclamației); 

▪ Parola (formata din minimum 8 caractere combinații între litere mici, litere mari, 

cifre și caractere speciale); 

▪ Numărul de telefon (acesta va fi folosit pentru autentificarea cu cel de-al treilea 

factor – cod trimis prin sms, respectiv pentru notificări asupra statusului cazului 

deschis). 

Validarea înregistrării unui petent se va face după introducerea de către acesta a 

codului primit prin sms. După validarea înregistrării unui petent se poate trece la 

pasul următor pentru completarea formularului de reclamație.  

După înregistrarea petentului pe portalul SAL, se poate parcurge setul de pași 

procedurali stabiliți și reglementați. 

b. Completarea formularului de reclamație 
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Portalul permite accesarea unui formular electronic pentru introducerea unei 

reclamații precum și vizualizarea statusurilor pentru litigiile deschise sau închise.  

Acest formular va fi compatibil 100% cu formularul SOL disponibil la adresa: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningpha

se  

Astfel formularul poate fi completat in trei pași. În primul pas se completează datele 

comerciantului online. Datele vor fi furnizate de petentul înregistrat.  

b1. Detalii privind comerciantul  

▪ Numele comerciantului; 

▪ Site-ul comerciantului; 

▪ Țara de origine a comerciantului; 

▪ Adresa comerciantului formata din: 

o Stradă; 

o Cod Poștal; 

o Localitate. 

După completarea acestei secțiuni și salvarea automată a datelor introduse se va 

trece la secțiunea următoare dedicată descrierii produsului sau serviciului 

achiziționat obiect al reclamației. Datele care se vor completa vor fi organizate sub 

forma următoare în cadrul formularului. 

b2. Descrierea reclamației 

▪ Produsul sau serviciul achiziționat (selecție din listă de valori*); 

▪ Data achiziției (zi, lună, an); 

▪ Prețul și valuta achiziției (cu valoare implicită RON); 

▪ Numărul comenzii indicat pe factură sau contractului în cazul în care există 

un astfel de document; 

▪ Obiectul reclamației (selecție din lista de valori*); 

▪ Detalierea reclamației; 

▪ Care este obiectul solicitării din reclamație (ex. înlocuire produs, restituire 

sume plătite, etc); 

▪ Adăugare copii scanate ale documentelor justificative (aceste documente ar 

trebui să reflecte situația obiectului reclamației precum planșe foto ale 

produsului neconform, contracte, corespondență, etc); 

▪ Comerciantul a fost contactat anterior depunerii reclamației (poate fi aleasă 

o singură opțiune Da sau Nu); 

▪ S-a încercat soluționarea alternativă a litigiului (poate fi aleasă o singură 

opțiune Da sau Nu); 

▪ Comerciantul dorește să recurgă la o anumită entitate de soluționare a 

litigiilor? (poate fi aleasă o singură opțiune Da sau Nu). 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
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*Listele de valori pentru toate câmpurile care oferă această facilitate vor fi create 

și completate de administratorul platformei. 

După completarea acestei secțiuni și salvarea automată a datelor introduse se va 

trece la secțiunea următoare care presupune completarea de către petent/ 

reclamant a datelor sale personale. 

b3. Datele personale ale petentului  

▪ Nume (va fi preluat automat din datele inițiale de înregistrare pe portal); 

▪ Prenume (va fi preluat automat din datele inițiale de înregistrare pe portal); 

▪ Adresa de email (va fi preluată automat din datele inițiale de înregistrare pe 

portal); 

▪ Număr de telefon (va fi preluat automat din datele inițiale de înregistrare pe 

portal); 

▪ Adresa completă formată din:  

o Strada; 

o Număr; 

o Localitate; 

o Cod Poștal; 

o Țară. 

▪ Limba de comunicare (implicit limba română; se va selecta altă valoare dintr-o 

listă de valori în cazul în care petentul este cetățean al unui stat UE sau SEE); 

În cazul în care petentul este reprezentant al altei persoane se va completa un bloc 

separat de date cu datele personale ale celui reprezentat: 

▪ Nume; 

▪ Prenume;  

▪ Adresa completă formată din: 

o Strada ; 

o Număr ; 

o Localitate; 

o Cod Poștal; 

o Țară. 

▪ Limba de comunicare a persoanei reprezentate ( implicit limba română; se va 

selecta altă valoare dintr-o listă de valori în cazul în care petentul este cetățean 

al unui stat UE sau SEE); 

▪ Adresa de email la care persoana reprezentată poate primi comunicări asupra 

statusului reclamației depuse în numele acesteia. 

c. Derularea procedurii de soluționare a reclamației 

Odată completată secțiunea dedicată completării formularului de reclamație, 

petiția este salvată cu toate datele și informațiile completate, respectiv fișiere 

scanate și încărcate pe platforma de găzduire a portalului. Acestea se vor constitui 

în dosarul electronic al cazului.  



 

188 

După salvarea datelor, reclamația, respectiv dosarul cazului va primi un număr unic 

de identificare. Acest număr de identificare va fi trimis pe email automat 

reclamantului, și după caz persoanei reprezentate. 

Totodată se va trimite o notificare către Directorul SAL care în funcție de speța și 

categoria din care face parte produsul sau serviciul pentru care s-a întocmit 

reclamația, va aloca în vederea analizării și soluționării unul sau mai mulți consilieri. 

Este recomandabilă alocarea a cel puțin unui consilier SAL cu experiență în domeniul 

respectiv.  

(Credem că este contraproductivă alocarea unuia sau mai multor consilieri în ordine 

alfabetică pentru asigurarea echității. În sprijinirea acestei propuneri venim cu un 

argument legat de înțelegerea domeniului corespunzător solicitării și a termenilor 

specifici asigurându-se astfel o reducere semnificativă a duratei de procesare a 

solicitărilor primite.) 

Modul de funcționare a portalului se bazează pe sistem integrat de notificări trimise 

către toți participanții la proces de fiecare dată când este derulată o activitate.  

De exemplu, preluarea reclamației și alocarea acesteia către unul sau mai mulți 

consilieri va fi notificată petentului printr-un mesaj pe email prin care acesta este 

informat asupra stadiului cererii de soluționare.  

În cazul în care sunt necesare documente suplimentare pentru analiza speței, 

consilierul poate trimite prin intermediul portalului un mesaj către reclamant prin 

care i se solicită încărcarea în spațiul de lucru dedicat a celor solicitate.  

De asemenea, în conformitate cu termenul legal, consilierul va trimite 

comerciantului invitația de a participa la procedură acordându-i-se acestuia acces 

la caz, (fără posibilitatea de modificare a datelor dosarului rezultat ca întocmire a 

reclamației) după înregistrarea pe portal. Odată cu accesul la resursele portalului, 

comerciantul poate decide dacă este de acord cu soluționarea obiectului cererii în 

cadrul procedurii SAL. În cazul în care comerciantul este de acord cu soluționarea 

amiabilă, acestuia i se va pune la dispoziție o secțiune dedicată în care acesta să-și 

poată exprima opiniile respectiv să atașeze documente care susțin cauza proprie.  

În cazul în care comerciantul refuză colaborarea, cazului i se alocă statusul clasat, 

urmând a se comunica petentului rezoluția prin intermediul mesageriei asigurate de 

portal.  

În cazul în care comerciantul acceptă colaborarea, poate solicita, cu acordul 

consilierului, documente suplimentare justificative din partea reclamantului în cazul 

în care acestea pot fi utile soluționării cauzei la soluționarea cauzei. Comunicarea 

se va face tot prin intermediul portalului prin trimiterea de notificări și mesaje 

email.  

Conform regulilor, procedura se poate desfășura în lipsa părților însă în cazul în care 

consilierul consideră oportună derularea acesteia în prezența celor implicați, aceștia 

pot fi invitați la sesiunea de lucru. Notificările pentru participare se pot transmite 

în timp util pe email ambelor părți aceștia putând confirma sau declina participarea.  
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Totodată, consilierul de caz poate solicita directorului SAL înlocuirea sa pentru 

motive obiective. În această situație, funcționalitățile portalului vor permite 

înlocuirea consilierului inițial prin decizia directorului SAL. 

Informarea părților implicate se va face prin trimiterea notificării prin email.  

d. Rezultatul procedurii 

După evaluarea cazului și studiului actelor disponibile și în urma întâlnirilor avute 

cu părțile, consilierul propune prin nota de soluționare, soluția pentru litigiul în 

cauză pe care o transmite părților prin notificare email.  

Începând cu data emiterii notei de soluționare menționate, curge termenul legal de 

răspuns în care părțile vor trimite acceptul sau refuzul lor asupra modalității de 

soluționare a cazului prin intermediul mesageriei electronice.  

Atunci când părțile sunt de acord cu soluția propusă, dosarul electronic al cazului se 

va închide prin emiterea unei hotărâri motivate ce se va transmite tuturor părților 

implicate de data aceasta prin mesageria electronică instantaneu.  

În situația contrară (când părțile refuză soluția propusă) dosarul se încheie cu un 

document care va conține descrierea situației, soluția propusă și decizia părților. 

Încheierea se transmite pe aceeași cale către părțile implicate, similar cazului în 

care acestea acceptă soluția.  

În cel de-al treilea caz, în care exclusiv comerciantul refuză soluția propusă, 

consumatorul va fi informat asupra căilor de atac administrative, respectiv judiciare 

la care poate recurge pentru soluționarea litigiului.  

e. Închiderea procedurii  

Din perspectiva termenului legal, procedura trebuie să se finalizeze în termen de 90 

de zile calendaristice. Folosind facilitățile pe care le oferă portalul propus, 

procedura de soluționare nu ar trebui să includă un termen mai mare de 40-50 de 

zile calendaristice, deoarece canalele electronice de comunicare permit reducerea 

dramatică a duratelor de transmitere, respectiv de recepționare a documentelor 

precum și a notificărilor și mesajelor transmise multi-direcțional.  

Procedura de închidere este respectată în totalitate prin: 

▪ Retragerea din procedură a consumatorului – prin notificarea adresată prin 

intermediul mesageriei electronice sau pe orice canal alternativ de comunicare; 

▪ Întocmirea de către consilierul SAL a încheierii rezultate în urma refuzului 

soluției propuse; 

▪ Emiterea de către consilierul SAL a unei hotărâri acceptate de ambele părți. 

▪ Clasarea cazului. 

f. Integrarea cu portalul SOL 

Una dintre funcționalitățile cheie ale portalului SAL, va fi cea de a asigura preluarea 

cazurilor deschise prin intermediul platformei europene SOL. 
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Compatibilitatea structurii de date ale portalului SAL cu cele ale SOL vor permite 

preluarea în timp real a tuturor cazurilor deschise pe platforma online pusă la 

dispoziție de către EC.  

Odată creată reclamația pe platforma SOL, administratorul SAL va primi o notificare 

asupra deschiderii unui nou caz. Acesta va putea încărca datele direct în portalul 

SOL prin mecanisme specifice. Odată încărcate datele, petentul va fi notificat 

pentru a-și crea cont pe portalul SAL conform pasului a. (Înregistrarea unei persoane 

fizice sau a reprezentantului unui comerciantului). 

După crearea și validarea contului, toate datele încărcate vor putea fi verificate și 

validate de petent, urmându-se apoi procedura normală de rezolvare a cazului.  

La închiderea dosarului electronic, prin intermediul portalului SAL va fi transmisă o 

notificare de finalizare către platforma SOL ca răspuns pentru închiderea cazului.    

g. Funcționalitățile propuse ale portalului 

Platforma informatică peste care va fi instalat și configurat portalul, va pune la 

dispoziție mecanisme de notificare prin email și sms (în anumite situații). 

Portalul va fi configurat astfel încât la atingerea unor praguri de timp predefinite și 

reglementate, să trimită notificări prin intermediul cărora toate părțile implicate să 

fie atenționate de apropierea unui prag limită de timp or a unui termen procedural.  

Un exemplu de aplicabilitate a notificărilor este cel al cazului în care un consultant 

notifică reclamantul ca în termen de 7 zile de la comunicare să transmită un 

document justificativ (de exemplu copie a comenzii sau facturii pentru un produs 

achiziționat). În cazul în care reclamantul nu se conformează cerinței, se poate 

stabili o regulă prin care cazul poate fi suspendat ori închis fără soluționare datorită 

lipsei unor documente esențiale dezlegării cauzei. 

Altă situație care poate fi implementată poate fi cea dată de cazul în care 

comerciantul nu răspunde solicitărilor de mediere în mod intenționat ori cu rea 

credință. În această situație, cazul poate fi închis automat prin trimiterea unui 

răspuns predefinit către petent prin care aceasta să fie informat asupra refuzului 

comerciantului de a colabora pentru rezolvarea cazului, respectiv asupra 

modalităților pe care le are la dispoziție pentru a-și revendica drepturile legale.  

Fiecărui nou caz creat pe platformă i se vor asocia stări specifice stadiului de lucru 

în care se află.  

Toate activitățile consilierilor SAL vor fi jurnalizate prin intermediul interfeței care 

va permite inserarea unei înregistrări care va descrie acțiunea, data la care a fost 

efectuată precum și starea în care se află un caz în litigiu. Aceasta abordare va 

permite atât Directorului SAL cât și altor părți implicate vizualizarea prin 

intermediul unui tablou de bord a tuturor solicitărilor deschise și in curs de analiza, 

soluționare, comunicare către părți, duratelor de lucru totale și pe activități 

respectiv a celor închise cu sau fără soluționare amiabila.  

Lista notificărilor care pot fi implementate pe platforma SAL: 
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▪ Notificări asupra numărului alocat dosarului; 

▪ Notificări asupra alocării unui consilier SAL; 

▪ Notificări adresate părților implicate prin care se solicită completarea cazului cu 

documente justificative; 

▪ Notificări de schimbare a consilierului de caz; 

▪ Notificări de schimbare a statusului unei reclamații; 

▪ Notificări pentru comunicarea rezultatelor analizei; 

▪ Notificări pentru intrarea în procedură a unui comerciant; 

▪ Notificări pentru comunicarea închiderii unui caz; 

▪ Notificări de preluare a reclamațiilor de pe portalul SOL; 

▪ Notificări de închidere a reclamațiilor transmise către portalul SOL. 

▪ Orice alte notificări care au legătura cu pașii procedurali de derulare a 

soluționării amiabile. 

Portalul poate pune a dispoziție rapoarte de management pentru vizualizarea prin 

intermediul unei interfețe de tip dashboard. Acest dashboard poate fi configurat 

pentru a prezenta: 

▪ Numărul de cazuri deschise la un moment dat; 

▪ Distribuția cazurilor deschise aflate în diferite stadii procedurale; 

▪ Numărul de cazuri închise cu soluție neacceptată de părțile implicate; 

▪ Numărul de cazuri închise cu soluție acceptată de părțile implicate; 

▪ Distribuția cazurilor pe consilieri SAL; 

▪ Durata de soluționare a cazurilor; 

▪ Numărul cazurilor cu termen de soluționare depășit; 

▪ Numărul cazurilor cu termen de soluționare sub termenul legal; 

▪ Numărul cazurilor preluate de pe portalul SOL; 

▪ Numărul cazurilor preluate de pe portalul SOL și soluționate în termenul legal; 

▪ Numărul cazurilor preluate de pe portalul SOL și nesoluționate în termenul legal. 

 

h. Arhitectura funcțională a portalului SAL 

Din perspectiva arhitecturii funcționale, portalul SAL va fi integrat platformei ANPC 

si va oferi toate capabilitățile descrise mai sus. 
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Componentele pe care le va asigura platforma sunt: 

▪ Interfața de creare a conturilor utilizatorilor; 

▪ Interfața de preluare a reclamațiilor de pe portalul SOL; 

▪ Modul autentificare utilizatori (interni și externi); 

▪ Interfața de lucru pentru crearea unor cazuri noi; 

▪ Spațiu dedicat de lucru pentru petent; 

▪ Spațiu dedicat de lucru pentru comerciant; 

▪ Interfață de vizualizare a cazurilor deschise; 

▪ Interfață de preluare a datelor; 

▪ Dashboard folosit de managementul SAL; 

▪ Motor pentru trimitere/recepționare mesaje electronice.  

14. Concluzii 

14.1. Concluzii cu privire la legislația aplicabilă 

domeniului comerțului electronic 

Pe parcursul analizei derulate, în urma activității de identificare a actelor normative 

relevante în materia comerțului electronic, s-a constatat existența unui cadru 

legislativ general de reglementare a comerțului electronic cu un caracter stabil, de 

natură a asigura o bună transpunere la nivel național a prevederilor legislației 

comunitare incidente.  

Totuși, au fost realizate o serie de propuneri privitoare la  asigurarea caracterului 

coerent al reglementărilor corespunzătoare comerțului eletronic, raportate la alte 

acte normative ce reglementeaza domenii conexe comerțului eletronic (i.e. Legea 
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365/2002 raportată la prevederile Codului Civil al României). De asemenea, au fost 

identificate și prezentate o serie de propuneri de modificare legislativă cu scopul 

îmbunătățirii unor elemente transpuse la nivelul Legii nr. 365/2002, respectiv a 

Normei metodologice corespunzătoare, prin raportare la prevederile Directivei nr. 

31/2000. 

De asemenea, din perspectiva activității de identificare a constrângerilor legale 

pentru dezvoltarea, îmbunătățirea și optimizarea activității de comerț electronic, 

analiza realizată nu a identificat bariere ori prevederi legislative de natură a 

împiedica buna funcționare ori dezvoltarea în continuare a domeniului comerțului 

electronic. Elementele de reglementare examinate, vizând cu precădere domenii 

conexe sferei comerțului electronic sunt caracterizate de un nivel optim de 

transpunere a prevederilor incluse la nivelul legislației comunitare transpus, acolo 

unde este cazul, nivelul de coerență între actele normative de nivel national, 

corespunzător domeniilor identificate, fiind de asemenea apreciat ca fiind 

corespunzător scopului urmărit. Pe de altă parte, o serie de propuneri de modificare 

legislativă au fost evidențiate și în cazul unor domenii de reglementare conexe 

comerțului electronic, relevante pentru exemplificare fiind propunerile realizate cu 

privire la textul Ordonanţei de guvern nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă.  

Totodată, pe parcursul analizei realizate, au fost identificate oportunitățile 

prezente la nivelul legislației naționale și comunitare pentru implementarea 

serviciului de comerț electronic, un exemplu relevant în acest sens fiind reprezentat 

de intrarea în vigoare (de dată recentă) a Regulamentului (UE) 2018/302 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea 

geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau 

naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 

2009/22/CE.inclusiv cele referitoare la asigurarea dezvoltării transfrontaliere a 

comerțului electronic. 

Mai mult, pe perioada derulării activității de analiză, un subiect examinat în 

profunzime a fost cel privitor la obligațiile pe care cetățenii și mediul de afaceri le 

au cu privire la utilizarea serviciului de comerț electronic și obligațiilor și 

responsabilităților pe care administrația publică le are în gestionarea serviciului de 

comerț electronic. În acest sens, obligațiile examinate la nivelul consumatorilor și 

profesioniștilor participanți în cadrul actului de comerț electronic au fost apreciate 

ca fiind optime scopului vizat de către reglementator, cu precădere din perspectiva 

protecției necesar a fi asigurate consumatorului, respectiv din perspectiva 

condițiilor de formă necesare încheierii unor contracte comerciale la distantă, formă 

de angajament specifică activității de comerț eletronic. Totodată, în urma 

examinării atribuțiilor prevăzute în sarcina entităților reprezentante ale 

administrației publice, acestea au fost apreciate ca fiind conforme scopului social 

deservit de către respectivele entități, fiind formulate însă o serie de propuneri de 
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natură a asigura o interacțiune și colaborare optimă la nivelul entităților cu atribuții 

complementare în materia comerțului electronic, elemente ce nu impun totuși 

demersuri de reformă legislativă ori instituțională.   

14.2. Concluzii cu privire la componentele comerțului 

electronic care creează probleme în derularea 

actului de comerț electronic 

Din perspectiva componentelor sistemelor de comerț electronic care creează 

dificultăți pentru operatori și/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem 

electronic, concluzia esențială a cercetării este aceea că deși cadrul legal este 

considerat suficient de clar de către respondenți, acesta, de fapt, nu este suficient 

de bine cunoscut de către comercianți si consumatori, aspect care se reflectă atât 

în situațiile și modalitățile în care consumatorii înțeleg a uza de dreptul la retragere 

conferit de lege, în special în cazul unor produse comandate, cât și în situațiile în 

care sunt percepute abuzuri sau se încearcă soluționarea unor diferende. 

Astfel, majoritatea comercianților consideră legislația specifică suficient de clară. 

În ciuda acestui fapt, cele mai multe dintre probleme / diferende au la bază lipsa 

de cunoaștere sau de înțelegere a legislației aplicabile, preponderent din 

perspectiva drepturilor consumatorilor și obligațiile comercianților, a distincției 

între obligațiile legale și bunele practici din piață, a condițiilor de vânzare în mediul 

online a unor anumite categorii de produse (de ex. medicamente de tip OTC), a 

identificării instituției/instituțiilor competente pentru diverse arii din domeniul 

comerțului electronic. 

O concluzie a cercetării este că există componente ale sistemului de comerț 

electronic care creează probleme, acestea fiind sistemele de plată și sistemele de 

livrare. Astfel, riscul de fraudă în cazul comerțului transfrontalier precum și costul 

operațiunilor de livrare în cazul aceluiași tip de comerț au fost considerate elemente 

care pun piedici dezvoltării comerțului transfrontalier. Pe plan domestic, 

comercianții au semnalat volumul redus al ofertei serviciilor de livrare care 

generează pentru comercianți o capacitate scăzută de negociere a acestor servicii. 

În aceeași măsură, comercianții au semnalat că, în perioadele de maximă activitate 

cum sunt perioadele de reduceri ”Black Friday” respectiv sărbătorile de iarnă, 

furnizorii de servicii de livrare nu își mai respectă obligațiile contractuale în materie 

de timp de livrare a bunurilor către cumpărători. Cu toate acestea, dat fiind numărul 

mic de oferte de astfel de servicii pe piața națională precum și datorită similarității 

ofertelor și a comportamentului (considerat abuziv) al transportatorilor față de 

comercianți, aceștia din urmă se simt captivi, neavând practic posibilitatea reală de 

a schimba trasportatorul în situația în care nu își respectă obligațiile contractuale.  

La finalul acestui demers de analiză a componentelor comerțului electronic și a 

materiei abuzurilor și litigiilor suntem în măsură să semnalăm concluzia principală 

ce se desprinde pe baza activității de cercetare calitativă și cantitativă și anume 
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nivelul de informare redus la nivelul consumatorilor și a comercianților deopotrivă, 

cel puțin cu privire la: 

▪ Modul de desfășurare a comerțului electronic – modalitatea de formare a 

relației contractuale între comerciant și consumator, informațiile ce trebuie 

furnizate de comerciant consumatorului; 

▪ Drepturile și obligațiile consumatorului; 

▪ Drepturile și obligațiile comerciantului; 

▪ Modalitatea de gestionare a abuzurilor și litigiilor specifice. 

O concluzie similară se poate trage și în ceea ce privește gradul de informare la 

nivelul instituțiilor publice cu privire la domeniul comerțului electronic și la faptul 

că acesta are unele specificități ce trebuie abordate diferit față de comerțul 

tradițional, acest subiect fiind dezvoltat în celelalte livrabile ale proiectului. Un 

nivel ridicat de informare cu privire la comerțul electronic în rândul instituțiilor 

publice cu atribuții directe sau indirecte în domeniul comerțului electronic ar duce 

la contribuții informate în situația conturării poziției României cu privire la 

inițiativele legislative ale Comisiei Europene care vizează acest domeniu, în 

contextul în care toți comecianții (inclusiv cei din România) au semnalat nevoia de 

armonizare legislativă la nivelul statelor membre UE. 

14.3. Concluzii cu privire la abuzurile și litigiile din 

domeniul comerțului electronic 

În cadrul activității de analiză derulate în privința problematicii abuzurilor și 

litigiilor specifice comerțului electronic - inclusiv din perspectiva drepturilor de 

autor din domeniul bunurilor digitale precum și din perspectiva comerțului 

electronic transfrontalier, componentele de cercetare cantitativă și calitativă au 

evidențiat rezultate ce se confimă reciproc.  

În acest sens, atât prin derularea activității de intervievare la nivelul 

reprezentanților mediului privat, ai instituțiilor publice și ai mediului academic cât 

și prin examinarea datelor statistice relevante s-a constatat că volumul de litigii 

gestionate în diferite medii de soluționare prezintă un nivel redus. 

Concret, statisticile și informațiile disponibile la nivelul bazelor de date relevante 

ale instituțiilor publice cu atribuții în materia soluționării de litigii și diferende au 

relevat că litigiile din domeniul comerțului electronic vizează preponderent aspecte 

referitoare la lipsa livrării bunurilor sau livrarea unor bunuri cu defecte de către 

comercianți, precum și unele practici incorecte ale acestora, într-un volum irelevant 

din perspectiva analizei derulate.  

Totodată, cauzele examinate nu vizează sub niciun aspect elemente privitoare la 

modul și condițiile de formare a contractului, de exercitare a drepturilor de 
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retragere, respectiv a condițiilor și sistemelor de plată corespunzătoare acestui tip 

de tranzacții. 

Concluzia evidențiată se menține în integralitate și din perspectiva litigiilor aferente 

drepturilor de proprietate intelectuală sau litigiile transfrontaliere, analiza realizată 

relevând în acest sens că aceste tipuri de litigii au o recurență redusă la nivel 

național, neexistând o cazuistică relevantă în aceste materii, din perspectiva 

conexiunii cu domeniul comerțului eletronic. O atare concluzie se subsumează de 

altfel rezultatelor studiilor elaborate la nivelul statelor membre ale Uniunii 

Europene în această materie. 

Așadar, concluzia desprinsă la nivelul analizei realizate a fost că potențiatele 

diferende intervenite în sfera comerțului eletronic sunt soluționate efectiv fie pe 

cale amiabilă între părțile contractante, fie fac obiectul unor plângeri/reclamații 

introduse în atenția autorităților cu atribuții de control (în majoritate fiind 

gestionate de către autoritatea relevantă în domeniul protecției consumatorului, în 

unele situații în lipsa unor competențe instituționale efective a respectivei instituții 

în soluționarea plângerilor formulate).      

În ceea ce privește necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru 

rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic au fost 

extrase o serie de concluzii din perspectiva analizelor cantitative și calitative 

realizate.  

Activitatea de cercetare a evidențiat faptul că, în pofida existenței unor situații de 

abuz sau care pot duce la litigii specifice pentru comerțul electronic, gestionarea 

unor atare situații se situează la un nivel extrem de redus ori complet inexistent din 

perspectiva utilizării metodelor de soluționare a litigiilor/diferendelor (i.e. SAL, 

SOL, instanțe de judecată), metoda utilizată în rezolvarea unor astfel de diferende 

fiind preponderent reclamația adresată de către consumator comerciantului, 

reclamație soluționată de către acesta din urmă în mod direct. Concluzia 

evidențiată, în sensul unei recurențe reduse la nivel național în domeniul comerțului 

electronic, se subsumează de altfel rezultatelor studiilor elaborate la nivelul tuturor 

statelor membre ale Uniunii Europene în această materie. 

În acest sens, nici una din informațiile colectate nu conduce către concluzia că 

pentru îmbunătățirea modalității de soluționare a abuzurilor și litigiilor se impune 

operarea de modificări la nivelul cadrului normativ de soluționare a abuzurilor și 

litigiilor, acesta fiind complet și corect reglementat la nivel național, cu urmărirea 

de către autoritățile responsabile a termenelor maximale de soluționare a 

diferendelor, prin raportare la legislația comunitară relevantă și la obligațiile ce 

revin României în calitate de stat membru UE din perspectiva implementării unor 

atare sisteme de soluționare a abuzurilor și litigiilor.  
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Astfel, problemele identificate de către comercianți și consumatori, reclamate în 

unele situații ca reprezentând abuzuri, rezidă în fapt într-o serie de deficiențe 

precum: cunoașterea precară a reglementărilor aplicabile, paralelisme legislative 

(ex. practici comerciale incorecte, prevăzute pe larg în Legea nr. 363/2007 și 

disparat în OG nr. 99/2000), nivelul scăzut de profesionalism al unora dintre 

comercianți (ex. informații incomplete oferite cu privire la produse, durata mare de 

răspuns la solicitările consumatorilor). 

Totodată, în urma derulării unei activități de analiză sistematică asupra procedurii 

de soluționare alternativă a litigiilor la nivel național, coroborată cu examinarea 

concluziilor rezultate din atelierele de lucru derulate în cadrul activității A2 – 

”Analiza în detaliu a reglementarilor din domeniul e-comerț si identificarea 

masurilor de modificare necesare”, au fost extrase o serie de concluzii din 

perspectiva nivelului de dificultate a procedurii specifice de soluționare a litigiilor 

în cazul depunerii unei reclamații la entitatea SAL responsabilă, fiind reclamată în 

acest sens o insuficientă digitalizare a acestei platforme.  

Din analiza website-ului ANPC și a pașilor procedurali impuși la nivelul procedurii în 

cauză, concluzia desprinsă este în sensul de a se impune digitalizarea activității SAL, 

cu necesitatea ca formularul de reclamație să poată fi completat în mod electronic 

și transmis în același mod, fără a se mai parcurge celelalte etape administrative, 

actualmente de natură a tergiversa excesiv procesul de introducere a unei reclamații 

la nivelul platformei în cauză. Totodată, în cadrul analizei s-a concluzionat asupra 

necesității de efectuare în perspectivă a unor demersuri de informare și instruire a 

comercianților și consumatorilor asupra metodelor de soluționare a 

litigiilor/diferendelor, în completarea măsurilor de îmbunătățire de natură logistică 

și tehnică amintite. 

14.4. Concluzii cu privire la instituțiile publice 

implicate în domeniul comerțului electronic 

În urma analizei atribuțiilor, rolurilor și responsabilităților în domeniul comerțului 

electronic la nivelul administrației publice, a fost identificat un număr de instituții 

care au atribuții directe în acest domeniu. 

Nu toate instituțiile identificate în cadrul analizei ca având atribuții în domeniul 

comerțului electronic s-au identificat ca atare. În unele situații atribuirea unor 

responsabilități instituției publice în legătură cu comerțul electronic a fost recentă 

(vezi situația Ministerului Sănătății), în alte situații nu este evidentă deținerea de 

atribuții cu privire la comerțul electronic.  

În sinteză, principalele concluzii ce derivă din analiza modului în care funcționează 

arhitectura instituțională responsabilă de gestionarea comerțului electronic sunt 

următoarele: 
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▪ Toate funcțiile publice necesare asigurării unei bune funcționări a pieței de 

tranzacții comerciale electronice sunt asigurate – conform cu cerințele 

legislației europene și naționale în materie. 

▪ O mare parte din funcțiile publice menite să asigure o piață liberă și echitabilă 

în domeniul comerțului electronic nu au componente specializate pentru 

comerțul electronic, ele fiind asigurate de către instituțiile care veghează 

asupra comerțului în general. 

▪ Această lipsă a specializării pentru comerțul electronic face ca arhitectura 

instituțională să funcționeze destul de fragmentat. 

▪ În scopul asigurării unei funcționări mai coordonate, deci mai puțin 

fragmentate, au fost încheiate convenții/protocoale de colaborare între 

toate instituțiile relevante. 

▪ Analiza a relevat de asemenea că nu există suprapuneri de atribuții și nici 

atribuții neasignate în această arhitectură instituțională. 

▪ Ca urmare, nu sunt necesare revizuiri ale statutului niciuneia dintre 

instituțiile menționate. 

▪ Introducerea de atribuții suplimentare de control, supraveghere și sau 

certificare ar putea introduce bariere artificiale la intrarea pe piață a noilor 

veniți. 

Analiza a relevat punctual instituțiile pentru care sunt necesare măsuri de întărire 

a capacităților de îndeplinire efectivă a rolurilor și atribuțiilor instituțiilor în cauză, 

aceste măsuri fiind concretizate într-un complex de măsuri specifice de 

îmbunătățire a capacității administrative.   

15. Anexe 
Anexa 1 - Inventar legislație analizată structurat pe domenii și niveluri 

Anexa 2 - Modele de afaceri în comerțul electronic  

Anexa 3 – Livrabil intermediar A2 - Raport de analiză a reglementărilor din domeniul 

e-comerț și a măsurilor de modificare necesare 

Anexa 4 – Livrabil intermediar A3 - Raport de analiză a problematicii abuzurilor și 

litigiilor specifice comerțului electronic și de analiză a componentelor sistemelor de 

comerț electronic care creeaza dificultati pentru operatorii si/sau utilizatorii 

schimburilor comerciale in sistem electronic 

Anexa 5 – Livrabil intermediar A4 - Raport cu privire la rolurile, atribuțiile și 

responsabilitățile la nivelul administrației publice din domeniul e-comerț 

Anexa 6 – Livrabil intermediar A5 - Raport cu privire la necesitatea de dezvoltare a 

unui cadru de reglementare pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice 

pentru comerțul electronic 
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16. Anexa 1 - Inventar legislație 

analizată structurat pe domenii și 

niveluri  

16.1 Inventar legislație analizată structurat pe 

domenii și niveluri  

16.1.1 Acte normative europene incidente domeniului 

comerțului electronic și acte normative suplimentare, în 

legătură cu acest domeniu 

Nr Act normativ 

Cadrul normativ general al comerțului electronic 

1. Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 

februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de 

discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe 

piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 

2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R0302  

2. Regulamentul (UE) 2017/1128 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 

2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul 

pieței interne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1128  

3. Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special 

ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32000L0031  

4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de 

vânzare la distanță de bunuri. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015PC0635  

5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite 

aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015PC0634  

6. Decizia Comisiei din 24 octombrie 2005 de constituire a grupului de experți în 

domeniul comerțului electronic 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32005D0752&qid=1524161788876  

Cadrul normativ special din domeniul comerțului electronic 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R1128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015PC0635
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015PC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32005D0752&qid=1524161788876
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32005D0752&qid=1524161788876
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Nr Act normativ 

1. Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 de 

modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 

medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii 

medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0062  

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 699/2014 al Comisiei din 24 iunie 2014 

privind designul pentru logoul comun destinat identificării persoanelor care oferă 

medicamente spre vânzare la distanță către populație și cerințele tehnice, 

electronice și criptografice pentru verificarea autenticității acestuia Text cu 

relevanță pentru SEE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0699&qid=1524162711811  

3. Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 

2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de 

modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 

98/27/CE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1522076868428&uri=CELEX:32002L0065 

Acte normative care reglementează alte materii decât cea a comerțului 

electronic, dar care sunt în legătură cu acesta 

1. Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 

tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910  

Acte normative în domeniul serviciilor poștale, aflate în legătură cu domeniul 

comerțului electronic 

1. Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 

2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0644  

Acte normative în domeniul fiscal aflate în legătură cu domeniul comerțului electronic 

1. Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a 

Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite 

obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de 

bunuri la distanță. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017L2455  

2. Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 

taxei pe valoarea adăugată 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0112  

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 

2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0699&qid=1524162711811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0699&qid=1524162711811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522076868428&uri=CELEX:32002L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1522076868428&uri=CELEX:32002L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017L2455
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0112
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Nr Act normativ 

content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.077.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2011:077:TO

C 

4. Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind un sistem comun de impozitare a 

serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale 

Acte normative în domeniul drepturilor de autor cu relevanță pentru comerțul 

electronic 

1. Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în 

societatea informațională. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32001L0029  

2. Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (Text 

cu relevanță pentru SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0024&qid=1524162706812  

3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de 

autor pe piața unică digitală. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593 

Acte normative cu privire la soluționare diferendelor cu relevanță pentru comerțul 

electronic 

1. Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 

2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind 

SOL în materie de consum). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524 

2. Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 

privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL 

în materie de consum). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0011  

Acte normative/documente cu privire la concurență aflate în legătură cu domeniul 

comerțului electronic 

1. Articolele 101, 102 din TFUE, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 

decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la 

articolele 81 și 82 din tratat, Text cu relevanță pentru SEE. 

Acte normative în domeniul protecției consumatorului relevante și aflate în legătură cu 

domeniul comerțului electronic 

1. Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 

respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R2394  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0024&qid=1524162706812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0024&qid=1524162706812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
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Nr Act normativ 

2. Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0022  

3. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile 

consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 

1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 

85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083  

4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 93/13 /CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6 / CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29 /CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și a Directivei 2011/83 /UE a Parlamentului European și a 

Consiliului în ceea ce privește o mai bună aplicare și modernizarea a normelor UE 

privind protecția consumatorilor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:185:FIN  

Acte normative în domeniul protecției datelor cu caracter personal relevante și aflate 

în legătură cu domeniul comerțului electronic 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile 

electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața 

privată și comunicațiile electronice). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017PC0010   

2. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru 

SEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

3. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 

privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 

comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058  

Acte normative cu privire la instrumentele de plată cu relevanță pentru comerțul 

electronic 

1. Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 

2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (Text 

cu relevanță pentru SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0751  

2. Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:185:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017PC0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0751
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Nr Act normativ 

transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 924/2009 Text cu relevanță pentru SEE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R0260&qid=1524160785258  

3. Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (Text cu relevanță pentru SEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009R0924&qid=1524160785258  

4. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite 

comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și 

comisioanele de conversie monetară 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0163&qid=1524160789176  

5. Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 

2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 

2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și 

de abrogare a Directivei 2007/64/CE (Text cu relevanță pentru SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32015L2366  

6. Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 

2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a 

activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 

2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (Text cu relevanță 

pentru SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0110&qid=1524160785258  

 

16.1.2 Acte normative naționale din domeniul comerțului 

electronic. Acte normative în legătură cu acest domeniu 

Nr. 

crt. 

Denumire Act Normativ 

Cadrul normativ general al comerțului electronic 

1. Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic 

2. Hotărârea de Guvern nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic 

3. Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață 

4. Hotărârea de Guvern nr. 1308/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R0260&qid=1524160785258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R0260&qid=1524160785258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009R0924&qid=1524160785258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009R0924&qid=1524160785258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0163&qid=1524160789176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0163&qid=1524160789176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32015L2366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0110&qid=1524160785258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009L0110&qid=1524160785258
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Nr. 

crt. 

Denumire Act Normativ 

5. Hotărârea de Guvern nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale 

6. Hotărârea nr. 74/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerțului 

electronic transfrontalier în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor europene 

COM(2016) 320 

7. Hotărârea nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală 

pentru România 2020 

8. Legea nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii 

9. Hotărârea nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub 

incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere 

 

Cadrul normativ special din domeniul comerțului electronic  

1 Legea nr. 160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 

2.  Ordonanța nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea 

contractelor la distanță privind serviciile financiare 

Acte normative care reglementează alte materii decât domeniul comerțului 

electronic în legătură cu acesta 

1. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică 

2. Hotărârea de Guvern nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice și 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică 

3. Ordinul nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a 

statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

iulie 2014. 

4. Legea 451/2004 privind marca temporală 

5. Ordinul nr. 492/2009 privind normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii 

nr. 451/2004 privind marca temporală 

6. Ordinul nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a 

deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 

7. Hotărârea nr. 1132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda 

Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 

privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională 

Acte normative în domeniul serviciilor poștale aflate în legătură cu domeniul 

comerțului electronic 

1. Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale 

Acte normative în domeniul fiscal cu relevanță pentru comerțul electronic 

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/comert-electronic/ordonanta-852004-protectia-consumatorilor-contracte-financiare-la-distanta.html
http://legislatie.just.ro/
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Nr. 

crt. 

Denumire Act Normativ 

2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 

06.01.2016. 

Acte normative în domeniul drepturilor de autor cu relevanță pentru comerțul 

electronic 

1. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

Acte normative cu privire la soluționare diferendelor cu relevanță pentru comerțul 

electronic 

1. Ordonanța nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți 

2. Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu 

derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

3. Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare 

Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non bancar (SAL-FIN) 

4. Procedura pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluții în 

cadrul SAL-FIN din 27.04.2016 

5. HG 30/2016 pentru completarea anexei la HG 244/2007 privind autoritățile 

competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției 

consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu. 

6. HG 527/2016 pentru modificarea anexei la HG 1.553/2004 privind unele modalități de 

încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale 

consumatorilor. 

Acte normative/documente cu privire la concurență aflate în legătură cu domeniul 

comerțului electronic 

1. Legea concurenței nr. 21/1996 

2. Regulamentul privind concentrările economice din 20.07.2017 

3. Instrucțiunea privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la 

art. 50 și 50^1 din Legea concurenței nr. 21/1996 din 02.09.2010 

4. Instrucțiunea privind restricționările direct legate și necesare punerii în aplicare a 

concentrărilor economice din 05.08.2010 

5. Instrucțiunea privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și 

evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale din 28.12.2010 

6. Instrucțiuni privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la 

art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016 

Acte normative în domeniul protecției consumatorului relevante și aflate în 

legătură cu domeniul comerțului electronic 

1. Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor 
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Nr. 

crt. 

Denumire Act Normativ 

2. Hotărârea de Guvern nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor 

ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor  

3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în 

relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind 

protecția consumatorilor 

4. Hotărârea nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea 

legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile 

naționale în acest domeniu 

5. Ordinul nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor 

6. Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 

contractelor încheiate de profesioniști, precum și de modificare și completare a unor 

acte normative 

7. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, 

republicată 

8. OUG nr.174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

protecţia consumatorilor 

9. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 

profesionişti şi consumatori 

Acte normative în domeniul protecției datelor cu caracter personal relevante și 

aflate în legătură cu domeniul comerțului electronic 

1. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 

private în sectorul comunicațiilor electronice 

Acte normative cu privire la instrumentele de plată cu relevanță pentru comerțul 

electronic 

1. Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 

capitalului 

2. Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică 

3. Regulamentul nr. 8/2011 privind instituțiile emitente de monedă electronică 

4. Hotărârea nr. 1100/2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea 

spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 

5. Ordinul nr. 389/2007 privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces 

la distanta, de tipul aplicațiilor internet-banking, home-banking sau mobile-banking 

http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
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crt. 

Denumire Act Normativ 

6. Ordonanța de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

7. Regulamentul nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată 

electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente 

 

16.1.3 Transpunerea legislației comunitare la nivelul legislației 

naționale  

Pentru ilustrarea modului în care legislația europeană afost transpusă în legialție 

romînească, au fost utilizate următoarele scheme, în care semnificația 

pictogramelor este cea descrisă mai jos:  

Acest simbol reprezintă directa aplicare a regulamentului menționat în 

schemă.  

 

Acest simbol este folosit atunci când actul normativ de la nivel 

european este la stadiul de propunere și se așteaptă aprobarea sa.  

 

Acest simbol reprezintă ”transpus prin” 

 

Acest simbol reprezintă legătura dintre legislația națională care 

transpune legislația europeană și legislația națională conexă 
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  Domeniu:  
Cadrul normativ general al comerțului electronic 

Legislație europeană 
Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

▪ Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și 
a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite 
aspecte juridice ale 
serviciilor societății 
informaționale, în special 
ale comerțului electronic, 
pe piața internă. 

▪ Lege 365/2002 privind 
comerțul electronic. 

▪ Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenței în 
exercitarea 
demnităților publice, 
a funcțiilor publice și 
în mediul de afaceri, 
prevenirea și 
sancționarea 
corupției. 

▪ Norma 
metodologică 
pentru aplicarea 
Legii nr. 365/2002 
privind comerțul 
electronic din 
20.11.2002. 

▪ Regulamentul (UE) 2018/302 
al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 
februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării 
nejustificate și a altor forme 
de discriminare bazate pe 
cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul 
clienților pe piața internă și 
de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 
2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a 
Directivei 2009/22/CE. 

▪ Propunere de Directivă a 
Parlamentului European și a 
Consiliului privind anumite 
aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de 
conținut digital. 
Propunerea de directiva a fost 
adoptată în cadrul Comisiei în 
anul 2015. În anul 2017 s-a 
obținut avizul Autorității 
Europene pentru Protecția 
Datelor. În acest moment au loc 
deliberări în Cadrul Consiliului 
cu privire la propunerea de 
directivă. 
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▪ Regulamentul (UE) 2017/1128 
Al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 iunie 
2017 privind portabilitatea 
transfrontalieră a serviciilor 
de conținut online în cadrul 
pieței interne. 

▪ Propunere de Directivă a 
Parlamentului European și a 
Consiliului privind anumite 
aspecte referitoare la 
contractele de vânzare online 
și la alte tipuri de contracte de 
vânzare la distanță de bunuri. 
Propunerea de directiva a fost 
adoptată în cadrul Comisiei în 
anul 2015. În acest moment au 
loc discuții cu privire la 
propunerea de directivă în 
cadrul Consiliului sau al 
organismelor sale pregătitoare. 

Domeniu:  
Acte normative care reglementeaza alte materii decat cea a comertului electronic dar 

care sunt in leatura cu acesta 

▪ Regulamentul (UE) Nr. 
910/2014 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind 
identificarea electronică 
și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile 
electronice pe piața 
internă și de abrogare a 
Directivei 1999/93/CE. 

▪ Ordinul nr. 449/2017 
privind procedura de 
acordare, suspendare 
și retragere a 
statutului de 
prestator de servicii 
de încredere calificat 
în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 
910/2014 al 
Parlamentului 
European și al 
Consiliului din 23 iulie 
2014. 

▪ Norma 
metodologică 
pentru 
aplicarea Legii 
nr. 365/2002 
privind 
comerțul 
electronic din 
20.11.2002. 

Legislație europeană 
Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 
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  Domeniu:  
Protecția Consumatorului 

▪ Regulamentul (UE) 2017/2394 
al Parlamentului European și 
al Consiliului din 12 decembrie 
2017 privind cooperarea dintre 
autoritățile naționale 
însărcinate să asigure 
respectarea legislației în 
materie de protecție a 
consumatorului și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004. 

▪ Directiva 2009/22/CE a 
Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind acțiunile în 
încetare în ceea ce 
privește protecția 
intereselor consumatorilor. 

▪ Hotărârea nr. 1553/2004 privind 
unele modalități de încetare a 
practicilor ilicite în domeniul 
protecției intereselor colective 
ale consumatorilor, cu 
modificările ulterioare. 

▪ Directiva 2011/83/UE a 
Parlamentului European 
și a Consiliului privind 
drepturile 
consumatorilor, de 
modificare a Directivei 
93/13/CEE a Consiliului 
și a Directivei 
1999/44/CE a 
Parlamentului European 
și a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 
85/577/CEE a Consiliului 
și a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European 
și a Consiliului. 

▪ Legea nr. 449/2003 privind 
vânzarea produselor și garanțiile 
asociate acestora, republicată. 

▪ OUG nr.174/2008 pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative privind protecția 
consumatorilor. 

▪ Legea nr. 193/2000 privind clauzele 
abuzive din contractele încheiate 
între profesioniști și consumatori. 

▪ OUG nr.34/2014 privind drepturile 
consumatorului în cadrul 
contractelor încheiate cu 
profesioniștii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 
acte normative. 

Legislație europeană 
Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană 
Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană 
Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 



 

211 

  Domeniu:  
Protectia Consumatorului 

▪ Regulamentul (UE) 
2016/679 privind 
protecția persoanelor 
fizice în ceea ce 
privește prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal și privind 
libera circulație a 
acestor date și de 
abrogare a Directivei 
95/46/CE 
(Regulamentul general 
privind protecția 
datelor). 

▪ Legea nr. 190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind 
libera circulație a acestor 
date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general 
privind protecția datelor). 

▪ Propunere de Directivă a 
Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a 
Directivei 93/13 /CEE a Consiliului 
din 5 aprilie 1993, a Directivei 
98/6 / CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, a 
Directivei 2005/29 /CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului și a Directivei 2011/83 
/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește o 
mai bună aplicare și modernizarea 
a normelor UE privind protecția 
consumatorilor. 

▪ Propunerea de directiva a fost 
adoptată în cadrul Comisiei în anul 
2018. În acest moment au loc 
discuții cu privire la propunerea de 
directivă în cadrul Consiliului sau 
al organismelor sale pregătitoare.  

Domeniu:  
Protecția datelor cu caracter personal 

Legislație europeană 
Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 
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Domeniu:  
Drepturi de autor 

▪ Directiva 2001/29/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor 
aspecte ale dreptului de autor 
și drepturilor conexe în 
societatea informațională. 

▪ Directiva 2009/24/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind protecția juridică a 
programelor pentru 
calculator. 

▪ Propunere de Directivă a 
Parlamentului European și a 
Consiliului privind dreptul de 
autor pe piața unică digitală. 

▪ Propunerea de directiva a fost 
adoptată în cadrul Comisiei în 
anul 2016. În anul 2017 s-a 
obținut avizul Comitetului 
Economic și Social European, 
precum și avizul Comitetului 
Regiunilor. În acest moment 
au loc deliberări cu privire la 
propunerea de directivă în 
cadrul Consiliului.  

▪ Legea nr. 8/1996 
privind dreptul de 
autor și drepturile 
conexe. 

▪ Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice 
(Directiva asupra 
confidențialității și 
comunicațiilor electronice) 

▪ Legea nr. 506/2004 
privind prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal și protecția 
vieții private în 
sectorul 
comunicațiilor 
electronice. 

Domeniu:  

Protecția datelor cu caracter personal 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 



 

213 

  

▪ Regulamentul (UE) nr. 
524/2013 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului din 21 
mai 2013 privind 
soluționarea online a 
litigiilor în materie de 
consum și de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 
2009/22/CE 
(Regulamentul privind 
SOL în  materie de 
consum). 

▪ Ordonanța nr. 38/2015 privind 
soluționarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori și 
comercianți. 

▪ Hotărârea nr. 775/2016 privind 
organizarea și funcționarea 
structurii responsabile cu 
derularea procedurilor de 
soluționare alternativă a 
litigiilor din cadrul Autorității 
Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor, precum și 
pentru modificarea și 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor. 

▪ Regulamentul nr. 
4/2016 privind 
organizarea și 
funcționarea 
Entității de 
Soluționare 
Alternativă a 
Litigiilor în 
domeniul financiar 
nonbancar (SAL-
FIN). 

▪ Procedura pentru 
soluționarea 
alternativă a 
litigiilor prin 
impunerea unei 
soluții în cadrul SAL-
FIN din 27.04.2016. 

Domeniu:  

 

▪ Directiva 2013/11/UE a 
Parlamentului European 
și a Consiliului din 21 mai 
2013 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de 
modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 
2009/22/CE (Directiva 
privind SAL în materie de 
consum). 

▪ Ordonanța 38/2015 privind 
soluționarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori și 
comercianți. 

▪ HG 30/2016 pentru completarea 
anexei la HG 244/2007 privind 
autoritățile competente 
responsabile cu aplicarea 
legislației din domeniul 
protecției consumatorilor și 
cooperarea dintre autoritățile 
naționale în acest domeniu. 

▪ HG 527/2016 pentru modificarea 
anexei la HG 1.553/2004 privind 
unele modalități de ȋncetare a 

practicilor ilicite ȋn domeniul 

protecției intereselor colective 
ale consumatorilor. 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 
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  Domeniu:  
Fiscal 

▪ Directiva (UE) 2017/2455 a 
Consiliului din 5 decembrie 2017 
de modificare a Directivei 
2006/112/CE și a Directivei 
2009/132/CE în ceea ce privește 
anumite obligații privind taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
prestările de servicii și vânzările 
de bunuri la distanță. 

▪ Legea 227/2015 
privind Codul fiscal. 

▪ Normele 
metodologice 
de aplicare a 
Legii nr. 
227/2015 
privind Codul 
fiscal din 
06.01.2016. 

▪ Propunere de DIRECTIVĂ A 
CONSILIULUI privind un sistem 
comun de impozitare a serviciilor 
digitale pentru veniturile 
rezultate din furnizarea anumitor 
servicii digitale. 
Propunerea de directivă a fost 
adoptată în cadrul Comisiei în 
anul 2018. În acest moment au 
loc deliberări cu privire la 
propunerea de directivă în 
cadrul Consiliului. 

Domeniu:  
Servicii postale 

▪ Regulamentul (UE) 
2018/644 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 
aprilie 2018 privind 
serviciile de livrare 
transfrontalieră de 
colete. 

Legislație europeană Legislație națională 

de implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 

Legislație europeană Legislație națională 

de implementare 

Legislație națională 

conexă 
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Domeniu:  

Concurență 

▪ Articolele 101, 102 din 
TFUE, Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului din 16 
decembrie 2002 
privind punerea în 
aplicare a normelor de 
concurență prevăzute 
la articolele 81 și 82 
din tratat, Text cu 
relevanță pentru SEE. 

▪ Legea concurenței nr. 
21/1996. 

▪ Regulamentul privind 
concentrările economice din 
20.07.2017; 

▪ Instrucțiunea privind 
definirea pieței relevante din 
05.08.2010; 

▪ Instrucțiunea privind 
individualizarea sancțiunilor 
pentru contravențiile 
prevăzute la art. 50 și 501 
din Legea concurenței nr. 
21/1996 din 02.09.2010; 

▪ Instrucțiunea privind 
restricționările direct legate 
și necesare punerii în 
aplicare a concentrărilor 
economice din 05.08.2010; 

▪ Instrucțiunea privind 
condițiile, termenele și 
procedura pentru acceptarea 
și evaluarea angajamentelor, 
în cazul practicilor 
anticoncurențiale din 
28.12.2010; 

▪ Instrucțiuni privind 
individualizarea sancțiunilor 
pentru contravențiile 
prevăzute la art. 55 din 
Legea concurenței nr. 
21/1996, din 11.10.2016. 

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 
Legislație națională conexă 
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Domeniu:  

Cadrul normativ special din domeniul comerțului electronic 

▪ Directiva 2011/62/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 8 iunie 2011 de 
modificare a Directivei 
2001/83/CE de instituire a 
unui cod comunitar cu privire 
la medicamentele de uz uman 
în ceea ce privește prevenirea 
pătrunderii medicamentelor 
falsificate în lanțul legal de 
aprovizionare 

▪ Legea nr. 160/2018 pentru 
modificarea și 
completarea Legii 
farmaciei nr. 266/2008 

▪ Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 699/2014 al 
Comisiei din 24 iunie 2014 
privind designul pentru logoul 
comun destinat identificării 
persoanelor care oferă 
medicamente spre vânzare la 
distanță către populație și 
cerințele tehnice, electronice 
și criptografice pentru 
verificarea autenticității 
acestuia Text cu relevanță 
pentru SEE 

▪ Legea nr. 160/2018 
pentru modificarea și 
completarea Legii 
farmaciei nr. 266/2008 

▪ Directiva 2002/65/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 septembrie 
2002 privind comercializarea la 
distanță a serviciilor financiare 
de consum și de modificare a 
Directivei 90/619/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 
97/7/CE și 98/27/CE SEE 

▪ Ordonanța nr. 85/2004 
privind protecția 
consumatorilor la 
încheierea și 
executarea 
contractelor la distanță 
privind serviciile 
financiare  

Legislație europeană Legislație națională de 

implementare 

Legislație națională 

conexă 
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17. Anexa 2 Modele de afaceri în 

comerțul electronic 

Actele de comerț electronic, fie ele pur digitale sau nu, se pot derula pe mai multe 

canale electronice. Acestea sunt în continuă dezvoltare din punct de vedere al 

funcționalităților, iar lista lor este și ea una dinamică. Menționăm câteva dintre cele 

mai utilizate canale de derulare a actelor de comerț electronic în prezent: 

▪ Web site propriu 

▪ Marketplace General (ex. Amazon.com, emag.ro) 

▪ Marketplace pentru licitații83 (ex. eBay.com, okazii.ro) 

▪ Social media (Facebook, Instagram) 

▪ Marketplace destinat doar produselor lucrate manual (ex. Etsy.com, breslo.ro) 

▪ Magazin on-line destinat produselor personalizate (ex. Cafepress.com, 

stragift.ro) 

▪ Magazin on-line destinat produselor unicat (ex. Bonanza.com, 

welovecouture.com) 

▪ Magazin on-line destinat unei categorii de produse (ex. Not On The High Street, 

bonami.ro) 

▪ Pagini web cu anunțuri (ex. Craigslist, olx.ro) 

▪ Magazine on-line ce permit compararea prețurilor (ex. Google Shopping, 

compari.ro) 

▪ Pagini web cu oferte zilnice (ex. Groupon) 

▪ Platforme de dropshipping 84(ex. shopify.com) 

După modul în care se formează relațiile contractuale, caracteristicile vânzătorilor 

și modul în care se onorează comanda în fiecare din canalele de derulare a actelor 

de comerț electronic, se pot identifica și o serie de modele de afaceri în cadrul 

cărora se folosesc aceste canale, conform figurii următoare: 

 

 

                                                           
83 Vânzătorii îşi expun pe un sit specializat produsele pe care doresc să le vândă, însoţite de un preţ minim la care sunt 
dispuși să le comercializeze, iar cumpărătorii, conectați la acel site, oferă preturile pe care sunt dispuși să le plătească. 
Vânzătorul va alege cumpărătorul care a oferit cel mai mult și va intra în contact direct cu acesta, pentru a perfecta ulterior 
vânzarea propriu-zisă și detaliile de realizare a acesteia, pe cale electronică sau altfel. 
84 Vânzătorul prezintă produsele și încheie actul de vânzare a acestora cu clientul, iar ulterior transmite comanda la 
producător / furnizor și plătește acestuia valoarea de ”angro”, iar acesta o transmite direct către client.  
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Modele de afaceri în comerțul electronic 

Platformele online de tip ”market-place” reprezintă un element de bază în cadrul 

comerțului electronic, întrucât acestea facilitează spațiul ce permite desfășurarea 

tranzacțiilor între părțile implicate.  

Comisia Europeană definește platformele online ca firme care acționează în piețe 

two-sided sau multi-sided, ce utilizează internetul pentru a permite interacțiuni 

între două sau mai multe grupuri de utilizatori distincte, dar interdependente, astfel 

încât sa genereze o valoare pentru cel puțin unul dintre grupuri.  

Operatorii platformelor online pot asigura facilitatea tranzacționării și diminuarea 

costurilor de tranzacție. Aceștia pot asigura o cale convenabilă de a îmbina cele 

două părți ale unei interacțiuni, un spațiu fizic sau virtual pentru interacțiune, un 

cod de conduită, mecanisme de soluționare a disputelor, instrumente pentru 

creșterea încrederii utilizatorilor platformei (secțiune de comentarii/recenzii, 

verificarea identității etc.), modalități de plată sau anumite unități de măsură 

agreate de ambele părți participante la tranzacție. 

În Strategia privind Piața Unică Digitală se consideră că unele platforme pot controla 

accesul la piețele online și pot exercita o influență semnificativă asupra modului în 

care sunt remunerați diferiții actori de pe piață. Acest fapt a condus la o serie de 

preocupări cu privire la creșterea puterii de piață a unor platforme. Printre aceste 

preocupări se numără lipsa de transparență în ceea ce privește modul în care 

utilizează informațiile pe care le obțin, puterea lor de negociere semnificativă în 

comparație cu cea a clienților lor, care se poate reflecta în termenii și condițiile pe 

care le practică (în special pentru IMM-uri), promovarea propriilor servicii în 

dezavantajul concurenților și politicile tarifare netransparente sau restricțiile 

privind prețurile și condițiile de vânzare. 

17.1 Clasificarea actelor de comerț electronic în 

funcție de participanții la actul de comerț 

17.1.1 Comerțul electronic dintre consumatori și companii sau 

comerțul electronic cu amănuntul (B2C) 

Business-to-consumer (B2C) este un model de comerț electronic unde tranzacțiile se 

realizează între comercianți (numit în continuare și ”profesionist”)  și consumatori 

(persoane fizice). Relația contractuală dintre profesionist și consumator este 

reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile 

consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, așa se va explica 

în secțiunile următoare. 

Business-to-Consumer reprezintă vânzarea direct către consumatorul final care va 

utiliza produsul. Acesta este cel mai frecvent și mai comun tip de model de afaceri 

despre care majoritatea persoanelor îl abordează în momentul în care discută despre 

deschiderea unei afaceri în domeniul comerț electronic. 
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Schema de mai jos ilustrează din perspectiva consumatorului etapele procesului de 

achiziție online.  

 

Comerțul electronic B2C 

În vânzările online de tip B2C, există în general, cinci modele de afaceri.  

1. Vânzătorii direcți – Acesta este modelul de afaceri cu care oamenii sunt 

familiarizați. Vânzătorii direcți reprezintă site-urile comercianților online pe 

care consumatorii le utilizează pentru achiziționarea de produse. Aceste site-uri 

aparțin unor producători precum Gap sau Dell sau unor comercianți mici care 

produc sau vând produse, dar pot fi de asemenea versiunile online ale 

magazinelor tradiționale care vând produse de la o serie de firme și producători, 

cum ar fi Target.com, Macys.com, și Zappos.com. 

2. Intermediarii direcți – Aceștia unesc cumpărătorii și vânzătorii fără a deține însă 

produsul sau serviciu. Astfel de exemple sunt site-urile online de călătorie 

precum: Expedia și Trivago și site-ul comerciantului cu produse de artă și 

artizanat Etsy. 

3. Site-uri cu accent pe publicitate – Această abordare presupune un volum ridicat 

de trafic pe site pentru a vinde publicitate care, la rândul său, vinde produse sau 

servicii către consumator. Acest model folosește conținut gratuit de înaltă 

calitate pentru a atrage vizitatorii site-ului, care apoi întâlnesc anunțuri online. 

Exemple de canale media care nu au componente de abonament plătite sunt 

Huffington Post și Observer.com. 

4. Site-uri cu accent pe comunitate - acest model utilizează comunități online 

create în jurul unor interese comune pentru a ajuta comercianții să-și promoveze 

produsele direct către utilizatorii site-ului. Ar putea fi un forum on-line pentru 

fotografii sau al persoanelor cu diabet. Cel mai cunoscut exemplu este Facebook, 

care îi ajută pe vânzători să-și direcționeze anunțurile privind produsele 

comercializate către diferite persoane în funcție de criterii demografice foarte 

specifice. 
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5. Site-uri pe bază de taxe – Aceste site-uri directe către consumatori percep o taxă 

de abonament pentru accesul la conținut. Acestea includ, de obicei, publicații 

care oferă o cantitate limitată de conținut gratuit, dar percep taxe pentru 

majoritatea acestora - cum ar fi The Wall Street Journal - sau servicii de 

divertisment, cum ar fi Netflix sau Hulu. 

Situația la nivel european în ceea ce privește comerțul B2C a fost analizată într-un 

studiu85 derulat la nivel european cu peste 23 de mii de respondenți - consumatori, 

din care prezentăm mai jos cele mai relevante date. 

Astfel, majoritatea respondenților86 (95%) au raportat că au făcut cel puțin o 

cumpărătură on-line în ultimele 12 luni.  

Proporția respondenților online din UE28 care au achiziționat cel puțin o dată în 

ultimele 12 luni bunuri corporale și servicii offline a fost de 95%, în timp ce proporția 

respondenților care achiziționează servicii online și conținut digital online a fost 

semnificativ mai mică (20% și 44% respectiv). Acest lucru reflectă faptul că o parte 

considerabilă a serviciilor online și a conținutului digital este oferită în prezent 

gratuit. 

Studiul remarcă faptul că 12 % dintre europeni fac cumpărături online de bunuri 

tangibile și servicii offline cel puțin o dată pe lună, în timp ce 16% dintre aceștia 

cumpără online cel puțin o dată la 3 luni.  

În medie, respondenții cu vârste între 25 și 34 de ani au făcut mai multe achiziții 

online de bunuri tangibile și servicii offline (69%) decât celelalte trei grupe de vârstă 

mai înaintată (toate între 47% și 64%), dar și în comparație cu cei cu vârsta cuprinsă 

între 18 și 24 de ani (63%). Diferențe similare în funcție de vârstă au fost observate 

și în ceea ce privește frecvența achizițiilor, cel mai în vârstă segment de respondenți 

fiind cel care cumpără cel mai puțin frecvent online. 

Studiul relevă și diferențe în probabilitatea și frecvența cumpărăturilor online în 

funcție de nivelul de educație. Respondenții cu studii superioare au cea mai mare 

probabilitate de a derula cumpărături online (65%), în timp ce diferența între 

respondenții cu studii minime și studii medii a fost mai puțin pronunțată (53% versus 

56%). Respondenții cu situații financiare dificile înregistrează o probabilitate mai 

                                                           
85 Studiul a fost elaborat pe baza a 2 anchete privind consumatorii online: Provision of two online consumer surveys as support 
and evidence base to a Commission study: Identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where 
they matter most, diponibil la adresa  
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market
_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf. 
Acest studiu a fost elaborat  având în vedere creșterea rapidă a comerțului electronic în UE și planurile Comisiei de a crea o 
piață unică digitală (Digital Single Market - DSM) în Europa, prin urmare studiul a vizat identificarea barierelor existente pentru 
buna funcționare a DSM și comerțului electronic transfrontalier. Comisia Europeană a efectuat două sondaje în rândul 
consumatorii online, ca suport și bază de date pentru un studiu mai amplu, cu scopul de a identifica principalele obstacole 
transfrontaliere în calea DSM. Ambele sondaje au acoperit trei categorii largi de piață: bunuri tangibile și servicii offline 
comandate online (de exemplu servicii de călătorie), servicii online (de exemplu, rețele sociale, servicii de comunicații) și 
conținut digital. Studiul de bază a fost realizat online în toate statele membre ale UE-28 la care s-au adăugat Norvegia și 
Islanda, utilizând date consum din toate cele 30 de țări menționate.  
Studiul a fost publicat în 2015 și amendat în 2016 și nu au fost publicate date ulterior anului 2016. 
 
86 Pentru a asigura reprezentativitatea socio-demografică a respondenților, a fost extras la întâmplare un eșantion din 
populația online utilizând paneluri online existente. Datele sondajului au fost ponderate ulterior, pentru a reflecta populația 
online pe țară cât mai exact posibil. 
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mică de a derula achiziții online (48%) în comparație cu cei cu o situație financiară 

bună (68%).  

Respondenții din zonele rurale au înregistrat o rată mai mică a cumpărăturilor online 

de bunuri tangibile și servicii offline (55%) în comparație cu respondenții din zonele 

urbane (59%) sau metropolitane (63%).  

La nivelul statelor membre, același studiu relevă că cel mai frecvent se 

achiziționează haine, pantofi și accesorii (76% dintre respondenți), servicii de turism 

(68%) și electronice (66%). La polul opus, mai puțin de jumătate dintre respondenți 

(46%) au achiziționat jucării, articole pentru copii sau echipamente sportive în 

ultimul an.  

În ceea ce privește originea produselor (bunuri tangibile sau servicii offline) 

achiziționate online, majoritatea respondenților (68%) indică achiziționarea 

domestică (de la comercianți înregistrați în țara în care s-a făcut achiziția). Unul din 

5 respondenți (19%) a făcut o achiziție transfrontalieră în interiorul UE, în timp ce 

doar 1 din 10 respondenți a făcut o cumpărătură transfrontalieră în afara UE. Un 

număr mare de respondenți (17%) indică faptul că sunt nesiguri de locația 

comerciantului de la care au achiziționat.   

 

Sursa: Studiu online privind consumatorii, 2015, răspuns la întrebarea ”În ultimele 12 luni, de cate ori, in medie, ați 
utilizat internetul pentru achiziționarea unor bunuri tangibile sau a unor servicii?” 

Proporția persoanelor care au cumpărat online bunuri tangibile sau servicii offline 

Sursa: Studiu online privind consumatorii, 2015, raspuns la intrebarea ” În ultimele 12 luni, de unde  ați cumpărat 
online bunuri tangibile sau servicii?” 

Originea bunurilor tangibile sau serviciilor offline achiziționate 
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Întrebări referitoare la locația comercianților au fost adresate și respondenților care 

au accesat conținutul digital cel puțin o dată în ultimul an. În comparație cu piața 

bunurilor tangibile (17%), aproape o treime dintre respondenții (30%) care au accesat 

conținut digital au indicat că nu știau locația furnizorului. Respondenții din 

Republica Cehă (11%), România (12%), Polonia, Danemarca, Regatul Unit, Germania, 

Finlanda și Ungaria (fiecare la 13%) au raportat niveluri foarte scăzute de acces 

transfrontalier la conținut digital în Uniunea Europeană. 

În ceea ce privește motivația consumatorilor de a derula achiziții online, același 

studiu identifică principalele motive: 

▪ În primul rând, confortul pare să fie o motivație importantă pentru cumpărarea 

de produse online. Acest lucru ar putea însemna orice fapt care face 

cumpărăturile online să fie mai ușoare comparativ magazinele fizice; de 

exemplu, economia de timp sau efort. Această categorie include elemente 

precum posibilitatea de a comanda în orice moment al zilei (49%), economia de 

timp prin cumpărarea online (42%) și livrarea produselor într-un loc convenabil 

(24%). 

▪ Pe lângă confort, prețul a fost identificat ca fiind un factor la fel de important. 

Motivele includ posibilitatea de a găsi aceleași produse mai ieftin on-line (49%) 

și posibilitatea comparării facile a prețurilor online (37%). 

▪ O a treia categorie identificată este diversitatea, materializată în numărul mare 

de opțiuni de produse existente online (36%) sau găsirea anumitor produse numai 

în mediul online (25%). 

▪ Motivele legate de informare par a avea o importanță mai redusă, în ciuda 

faptului că au fost alese de o proporție semnificativă de respondenți. Astfel de 

motive includ: capacitatea de a găsi recenzii ale consumatorilor (21%), ușurința 

comparării produselor (20%) și posibilitatea de a găsi mai multe informații online 

(18%), toate menționate de o cincime din respondenții online din UE28 ca fiind 

printre principalele motive pentru care aleg să cumpere online. 

Un număr mic de respondenți a selectat răspunsurile rămase: nu doresc să meargă 

la magazine (12%), posibilitatea de a returna cu ușurință produsele (9%) și 

posibilitatea de a găsi produse de calitate mai bună online (5%). 

În ceea ce privește obstacolele percepute de consumatori în realizarea achizițiilor 

online transfrontaliere, cele identificate de studiul derulat de Comisia Europeană 

sunt prezentate în tabelul de mai jos. Putem considera că o mare parte dintre aceste 

obstacole sunt percepute de consumatori și în cazul achizițiilor online domestice.  

Categorie Obstacole specifice 

Condiții de livrare ▪ Durata de livrare prea mare 

▪ Costurile finale de livrare pot fi mai mari 

decât cele indicate pe pagina web 

▪ Nivelul ridicat al costurilor de livrare 

▪ Condiții de livrare nepotrivite 

consumatorului 
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▪ Livrarea unor produse deteriorate sau a 

altor produse decât cele care au fost 

comandate 

▪ Nelivrarea unor produse comandate 

Asistența acordată 

consumatorilor, căile de atac și 

drepturile cheie ale 

consumatorilor 

▪ Lipsa de ușurință în returnarea unui 

produs și rambursarea sumelor plătite 

▪ Lipsa de ușurință în repararea sau 

înlocuirea unui produs 

▪ Dificultățile întâlnite în rezolvarea 

problemelor în caz că ceva nu merge 

bine 

▪ Nivel scăzut al asistenței acordate 

consumatorilor 

Plată ▪ Riscul de furt al informațiilor cu 

caracter personal (informațiile de plată) 

▪ Refuzul comercianților de a accepta 

unele metode de plată 

Încrederea (orice aspecte în 

legătură cu integritatea 

comerciantului sau informațiile 

furnizate) 

▪ Utilizarea într-o manieră nepotrivită a 

datelor cu caracter personal 

▪ Posibilitatea ca bunurile comercializate 

online să fie nesigure / contrafăcute 

▪ Lipsa de încredere în informațiile 

furnizate online în general 

▪ Lipsa de încredere în termenii și 

condițiile pe care consumatorul trebuie 

să le accepte 

Cunoașterea și înțelegerea 

drepturilor consumatorului 

▪ Necunoașterea dreptului 

consumatorului de comerț electronic 

▪ Nivelul scăzut de protecție a 

consumatorului în tranzacțiile de tip 

B2C 

▪ Neînțelegerea termenilor și condițiilor 

În medie, doar 19% dintre respondenții din EU28 au menționat că nu au îngrijorări 

atunci când derulează tranzacții online. Principala îngrijorare exprimată de 

respondenți este aceea potrivit căreia datele lor personale ar putea fi folosite într-

o manieră nepotrivită (30%). Aproximativ 19% dintre respondenți se tem că produsele 

achiziționate online ar putea fi nesigure sau contrafăcute, iar un sfert se tem că 

produsele comandate ar putea fi livrate deteriorate sau că le-ar putea fi furate 

informațiile de pe instrumentele de plată (card).  

Foarte puțini respondenți au menționat îngrijorări cu privire la înțelegerea 

drepturilor pe care le au – doar 7% au menționat că nu își cunosc drepturile online, 

iar 3% că nu înțeleg termenii și condițiile.  
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17.1.2 Comerțul electronic dintre companii (Business to 

business - B2B) 

Acest tip de comerț electronic constă în totalitatea tranzacțiilor electronice și 

negocierilor privind bunurile și serviciile între profesioniști. Acestea sunt practic 

realizate între companii și includ angrosiști convenționali și producătorii care 

colaborează cu comercianții. 

Există atât avantaje, cât și dezavantaje pentru vânzarea către alte companii spre 

deosebire de vânzarea către consumatorii finali. Avantajele comercializării către 

alte companii sunt reprezentate de faptul că, în general, comenzile sunt mai mari 

și plasate în mod frecvent.  

Business-to-business (B2B) este un model de comerț electronic unde tranzacțiile se 

efectuează între doi sau mai mulți comercianți/furnizori de bunuri/servicii. Acest 

tip de proces specific comerțului electronic se desfășoară prin intermediul 

magazinelor online sau prin intermediul platformelor de tip EDI (Electronic Data 

Interchange) sau al platformelor dedicate licitațiilor online. 

Tehnologia de tip EDI presupune existența unei platforme ce interferează sistemele 

de gestiune a celor două companii (vânzător și cumpărător), comanda fiind plasată 

direct către vânzător, efortul birocratic fiind astfel eliminat. Procesul de schimb 

electronic de informatii se bazează pe transferul a diverse documente si informatii 

de business între computere ale companiilor partenere, EDI înlocuiește trimiterea 

sub forma de fax sau hârtie a diverselor documente rezultate din relația comercială, 

folosind formate XML, bazate pe standarde acceptate pe scară largă. Documentele 

standard, utilizate in activitatea cotidiană în relația cu partenerii pot fi transmise 

între sisteme informatice cu minim de intervenție umană, automatizând procese si 

fluxuri de informație. 

În cadrul pieței B2B, conform Info graficului Eurostat87, pe baza datelor colectate la 

nivelul anului 2017 luna decembrie, privind comercianții on-line și vânzările 

electronice la nivelul Uniunii Europene, 20% din totalul comercianților realizează 

vânzări electronice. Dintre acestea, 7% realizează vânzări de tip EDI[1], iar 16% 

desfășoară vânzări web. Din cadrul comercianților care desfășoară vânzări web, 13% 

întreprind vânzări de tipul business-to-consumer (B2C), iar 12% sunt comercianți ce 

funcționează conform modelului business-to-business (B2B).  

Principalele diferențe dintre comerțul electronic de tip B2C și cel de tip B2B constau 

în: 

▪ Sistemele utilizate pentru plasarea comenzii, B2B utilizând în plus platformele 

de licitații și tehnologiile de tip EDI; 

▪ Modalitățile de formare a contractului la distanță; 

                                                           
87 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics#Database  
[1] Schimbul de Date Electronice (Electronic Data Interchange  - EDI) reprezintă un schimb electronic de documente intr-un 
format electronic standard prin intermediul unei aplicații între partenerii de afaceri 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics#Database
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▪ Modalitățile de plată utilizate în B2B constau în utilizarea cardurilor virtuale, 

sistem de micro plăti, cecuri electronice dar și mijloace tradiționale de plată și 

internet banking 

▪ Soluționarea disputelor apărute din comerțul electronic. 

Activitățile din modelul de comerț electronic între companii/persoane juridice sunt 

ilustrate în figura de mai jos. 

 

 

Comerțul electronic B2B  

17.1.3 Comerțul electronic între consumatori (Consumer-to-

consumer -C2C) 

Acesta constă în tranzacții electronice de produse și servicii între doi consumatori. 

Aceste tranzacții sunt efectuate în principal prin intermediul unei terțe părți care 

oferă o platformă online pentru acest tranzacții. Site-urile unde articolele vechi sunt 

cumpărate și vândute, sunt exemple de comerț electronic între consumatori. 

Create datorită creșterii sectorului de comerț electronic și a încrederii 

consumatorilor în vânzările online, aceste site-uri permit clienților să 

comercializeze, să cumpere și să vândă articole în schimbul unor mici comisioane 

achitate site-ului. 

Consumer-to-consumer (C2C) este un model de comerț electronic în cazul căruia 

tranzacțiile au loc între consumatori, persoane fizice. La nivelul cel mai de bază, 

C2C reprezintă un proces în cadrul căruia un consumator poate cumpăra bunuri de 

la un alt consumator, prin intermediul unei companii terțe sau al unei platforme ce 

facilitează tranzacția respectivă. Exemple de astfel de platforme sunt olx.ro, 

lajumate.ro.  

Principalele caracteristici ale comerțului de tip C2C constau în: 

1) Atât vânzătorul cât și cumpărătorul sunt persoane fizice 
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2) Sunt utilizate platforme dedicate C2C 

3) Contractele pot fi rezultatul unei licitații 

4) Cea mai frecventă modalitate de plată o constituie plata la livrare 

5) Modalitățile de formare a contractului la distanță comportă obligații mai reduse 

din perspectiva informațiilor furnizate de către vânzători/furnizorii de servicii. 

Nu există o prevedere legală cu privire la plata TVA pentru persoanele fizice ce 

desfășoară comerț on-line, ci doar comerț în general, valoarea minimă de la care 

persoanele fizice sunt obligate să achite valoarea TVA-ului fiind de 300.000 lei, 

conform Codului Fiscal. 

Activitățile descrise anterior privind modelul de comerț electronic ce se desfășoară 

între consumatori sunt ilustrate în figura de mai jos. 

 

Comerțul electronic C2C  

17.1.4 Comerțul electronic între consumatori și persoane 

juridice (Consumer-to-business - C2B) 

În cazul comerțului electronic între consumatori și persoane juridice are loc o 

inversare completă a procesului de vânzare și cumpărare. În acest caz, persoanele 

își creează propriile articole sau servicii și le vând companiilor. Câteva exemple sunt 

propunerile pentru crearea site-ului companiei, si a logo-ului, fotografii gratuite, 

elemente de design și așa mai departe. 

Consumer-to-business este un model de comerț electronic în cazul căruia 

consumatorii, utilizatori de internet, vând produsele sau serviciile lor către persoane 

juridice/întreprinderi. 

În cadrul acestui model, o persoana juridică, în urma identificării nevoilor sale, 

accesează un spațiu de vânzare online unde poate achiziționa bunuri și servicii de la 

persoane fizice. 
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Activitățile descrise anterior privind modelul de comerț electronic ce se desfășoară 

între consumatori si persoane juridice/întreprinderi, sunt ilustrate în figura de mai 

jos. 

 
Comerțul electronic C2B 

17.2 Clasificarea actelor de comerț electronic în 

funcție de modelul de afacere 

17.2.1. Dropshipping 

Dropshipping este un model de comerț în care un magazin nu păstrează în stoc 

produsele pe care le vinde. În schimb, atunci când un magazin vinde un produs, 

acesta achiziționează articolul de la un terț și îl trimite direct către client. Ca 

urmare, comerciantul nu vede și nici nu gestionează produsul. 

Cea mai mare diferență dintre dropshipping și modelul standard de comerț este 

faptul că cel care vinde nu deține stoc și prin urmare nici inventar. Principala 

caracteristică a dropshipping-ului este vânzarea de produse pe care nu le deții. 

Colaborarea cu partenerii de dropship nu este doar un tip de achiziție a produsului, 

ci include și realizarea produsului. Procesul funcționează prin preluarea de comenzi 

de la comerciantul online și transmiterea acestora către partenerul dropship furnizor 

/ distribuitor. Aceștia livrează produsul clientului în numele comerciantului. Cheia 

succesului cu dropshipping-ul este de a obține un profit din diferența de preț pe care 

comerciantul o percepe pe produs și prețul pe care partenerii de dropshipping o 

solicită. 

Cel mai mare beneficiu al dropshipping-ului este capacitatea de a oferi o selecție 

largă de produse fără a deține și gestiona un stoc prealabil. Dropshipping poate fi, 

de asemenea, un instrument excelent pentru diversificarea stocului de produse și 

testarea pe piață a acestora, având în vedere că noul produsul trebuie doar adăugat 

în lista de produse a magazinului online. Prin utilizarea metodei dropshipping ca 

metodă de achiziție a produsului, comerciantul este capabil să ofere o gamă foarte 
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largă de produse și accesorii într-o nișă foarte specifică, fără niciun cost de stoc sau 

risc..  

 

Sursa https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/  

17.2.2. Comerțul en-gros și depozitarea  

Afacerile de comerț en-gros online și depozitare necesită o mulțime de investiții 

inițiale, în care proprietarul afacerii trebuie să gestioneze stocul, să țină evidența 

comenzilor clienților și a informațiilor de expediere și să investească în spațiul de 

depozitare. 

Exemplu: DollarDays (https://www.dollardays.com/ ) este un comerciant en-gros 

online cu un catalog de produse de peste 260.000 produse. Strategia sa presupune 

vânzarea către consumatori și comercianți produse la preț/ set sau preț/bucată. 

Acest model de afaceri aduce o marjă de profit mai mare decât un model tradițional 

de en-gros. 

 

 

Sursa https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/  

În vânzările en-gros, produsele aparțin comerciantului. În această situație se poate 

găsi o companie sau un producător care vinde bunuri la prețuri en-gros. În funcție 

de mărimea și cantitatea produselor pe care le vinde, este posibil sau nu să fie nevoit 

să închirieze un spațiu de depozitare pentru a păstra produsele până când acestea 

sunt vândute. Afacerea funcționează în felul: ”Vă faceți publicitate și primiți 

comenzi pe site-ul dvs. sau printr-un marketplace, împachetați articolele și 

expediați produsele clienților dvs”. 

https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/
https://www.dollardays.com/
https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/
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17.2.3. Etichetarea și producția privată 

Etichetarea și producția privată sunt potrivite atunci când nu există resurese 

financiare sau dorința de a construi o afacere. Companiile private care fabrică 

produse de vânzare, trimit schițele unui producător, care fabrică produsul pentru a 

satisface specificațiile clienților și care poate fie să livreze produsul direct către 

consumator, către o terță parte ca Amazon, fie către compania care vinde produsul 

final. 

Producția la cerere permite schimbul rapid de furnizori dacă apar probleme cu 

calitatea produsului. Costurile de pornire sunt minime, iar dacă comerciantul devine 

interesat să deschidă ulterior propriile facilități de producție, aceasta este o 

modalitate bună de a testa un nou produs sau un concept. 

 

 

Sursa https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/  

17.2.4. White Labeling 

White Labeling este un mod de comeț în care un produs care este deja vândut cu 

succes de o altă companie este ales și revândut cu un nou design, pachet și etichetă. 

Se poate alege un produs care este deja vândut cu succes de o altă companie, dar 

oferă opțiuni de white labeling, se creează ambalajul și eticheta proprie și se poate 

vinde produsul. Acest comerț este comun în industria de frumusețe și wellness, dar 

mai dificil de întâlnit în alte nișe. 

O problemă cu white labeling este cererea. Comerciantul se încarcă cu tot ceea ce 

comandă, iar majoritatea companiilor producătoare stabilesc o cantitate minimă de 

producție. Dacă comerciantul nu o poate vinde, aceasta va trebui păstrată în stoc. 

Acest model de afacere este potrivit numai dacă există siguranța că produsul are 

căutare. 

 

https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/
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Sursa https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/  

17.2.5. Abonament Comerț electronic  

Un model de comerț electronic tip abonament oferă clienților un set de produse la 

intervale regulate. Companiile de tip abonament au venituri relativ sigure și pot 

stimula cu ușurință clienții să cumpere abonamente suplimentare sau încurajeze 

contactele acestora să se aboneze. 

Una dintre cele mai populare și de succes branduri de comert electronic este Dollar 

Shave Club88. Alte exemple de servicii de abonament includ Stitch Fix89, Blue 

Apron90. 

Alegerea produselor potrivite și a nișelor poate fi dificilă. Produsele cu abonament 

de succes includ o categorie redusă de produse: sănătate și îngrijire, frumusețe, 

modă și alimente. În afara acestor zone, puține companii de abonament reușesc. 

 

Sursa https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/  

 

 

                                                           
88 https://www.dollarshaveclub.com/  
89 https://www.stitchfix.com/  
90 https://www.blueapron.com/  

https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/
https://www.ecommerceceo.com/types-of-ecommerce-business-models/
https://www.dollarshaveclub.com/
https://www.stitchfix.com/
https://www.blueapron.com/
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