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1. Introducere 

Prezentul raport 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 firesc 
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pentru completarea informațiilor rezultate din analizele anterior menționate și pentru 

realizarea unei analize exhaustive a cadrului normativ actual din domeniul comerțului 

electronic național 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. Ulterior acestor analize, pe baza 

rezultatelor pe care acestea le-au evidențiat, a fost analizat în detaliu modul de 

rezolvare a litigiilor și posibilitatea ca acestea să se soluționeze într-un mod mai facil 

pentru consumator și comerciant. Raportul de față a fost elaborat în cadrul activității 

A5. ”Studiu cu privire la necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru 

rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice comerțului electronic”, care a avut 

ca obiectiv final identificarea piedicilor de soluționare a litigiilor și a modalităților de 

soluționare mai facilă a acestora. 

2. Metodologie 
În vederea reflectării în detaliu asupra subiectului în discuție și a obținerii unei imagini 

de ansamblu adecvate privind studiul desfășurat, am procedat la realizarea unei 

analize de birou asupra domeniului și tematicii în cauză, procedând totodată și la 

utilizarea analizei cantitative și calitative. 

Analiza de birou realizată în cadrul proiectului, având ca subiect identificarea 

necesității de dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru rezolvarea facilă a 

abuzurilor și litigiilor specifice comerțului electronic a fost derulată prin colectarea de 

date, având surse diferite, de tipul analizelor statistice, a rapoartelor de specialitate 

realizate la nivel național și comunitar, a examinării doctrinei și a publicațiilor de 

specialitate, a strategiilor și planurilor de dezvoltare instituțională, a opiniilor și 

documentelor de poziție emise de către asociații profesionale de specialitate ori de 

către camere de comerț, centre și institute de cercetare.  

Din punct de vedere metodologic, cercetarea de birou a fost structurată ca o tehnică 

de cercetare de sine stătătoare la nivelul proiectului, rezultatele și informațiile 

obținute în urma acestei activități fiind coroborate cu rezultatele obținute pe parcursul 

activității de analiză cantitativă și calitativă. 

Analiza cantitativă derulată la nivelul proiectului a implicat utilizarea unor 

instrumente de statistică matematică, măsurători și cercetare.  

Am optat pentru includerea în metodologie a ambelor metode de analiză, în scopul 

realizării unui studiu extensiv și detaliat, ce include atât componenta obiectivității și 

acurateței, cat și atenția la detaliu și explorarea subiectului avut în vedere. 

2.1 Realizarea cercetării de birou – studii existente  

În cadrul etapei preliminare a analizei, am realizat o cercetare de birou, cu scopul 

determinat de a proceda la examinarea unor date existente, colectate și analizate, în 

vederea obținerii unei perspective de ansamblu asupra subiectului analizat.  
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Cercetarea de birou s-a concretizat în studiul aprofundat al rapoartelor de specialitate 

realizate la nivel național și comunitar, al doctrinei și publicațiilor de specialitate, 

strategiilor și planurilor de dezvoltare instituțională, opiniilor și documentelor de 

poziție emise de către asociații profesionale de specialitate ori camere de comerț, 

centre și institute de cercetare. 

În acest context, studiul realizat are la bază constatări factuale, obținute prin 

intermediul cercetărilor anterior efectuate atât în cadrul proiectului avut în vedere 

cât și la nivelul analizelor recente efectuate de către diverse entități ori instituții, 

relevante tematicii supuse analizei.  

Principalul scop al studiului privind determinarea necesității dezvoltării unui cadru de 

reglementare pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru 

comerțul electronic, a fost reprezentat de adresarea rezultatelor analizei privitoare la 

problematica abuzurilor și litigiilor specifice comerțului electronic.  

Analiza menționată anterior, de natură a evidenția componentele specifice funcționării 

serviciului de comerț electronic care permit abuzuri sau nașterea unor litigii cu privire 

la funcționarea serviciului, precum și de natură a releva componentele sistemelor 

electronice de comerț electronic care creează dificultăți utilizatorilor a constituit 

punctul de pornire al studiului realizat. Scopul analizei de birou a fost colectarea unor 

informații cât mai relevante referitoare la componentele sistemelor de comerț 

electronic care creează abuzuri sau litigii cu privire la funcționarea serviciului. Au fost 

examinate în acest sens o serie de rapoarte oficiale ale Comisiei Europene, cadrul de 

reglementare național și european incident rezolvării abuzurilor și litigiilor în domeniul 

comerțului electronic, precum și o serie de pagini web și comunicări oficiale ale 

diferitelor instituții interesate. 

În derularea analizei de birou, necesitatea dezvoltării unui cadru de reglementare 

pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic a 

presupus luarea în considerare și următoarele elemente: 

▪ Lista instituțiilor analizate în cadrul activității A2 – ”Analiza în detaliu a 

reglementarilor din domeniul e-comerț si identificarea masurilor de modificare 

necesare”; 

▪ Rezultatele analizei legislației efectuată în cadrul activității A2 - ”Analiza în detaliu 

a reglementarilor din domeniul e-comerț si identificarea masurilor de modificare 

necesare”; 

▪ Rezultatele consultărilor avute cu instituțiile publice din cadrul activității A2 - 

”Analiza în detaliu a reglementarilor din domeniul e-comerț si identificarea 

masurilor de modificare necesare”;  

▪ Rezultatele analizei din cadrul activității 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 
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creează dificultăți pentru operatori si/sau utilizatori ai schimburilor comerciale in 

sistem electronic”; 

▪ Rezultatele analizei din cadrul activității A4 – ”Studiu cu privire la clarificarea 

rolurilor, atribuțiilor si responsabilităților la nivelul administrației publice din 

domeniul e- comerț”; 

▪ Rezultatele consultărilor din cadrul prezentei activități. 

2.2 Realizarea unei cercetări calitative pe bază de 

interviuri și întâlniri cu reprezentanții instituțiilor 

publice, mediului de afaceri și societății civile 

Cea de a doua parte a studiului a implicat analiza calitativă și cantitativă, desfășurată 

în vederea obținerii unei perspective extensive și a unei examinări detaliate a 

aspectelor în discuție. Beneficiile acestor analize sunt legătura directă dintre 

aspectele analizate și studiul pe care l-am efectuat, interpretarea datelor la nivelul 

proiectului, în maniera corespunzătoare cu nevoile cercetării noastre, precum și 

actualitatea datelor analizate. 

Așadar, studiul a inclus interviuri individuale sau de grup, cu reprezentanți ai 

instituțiilor publice care au responsabilități în domeniul comerțului electronic precum 

și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile.  

De asemenea, aceasta activitate s-a realizat și pe baza feedback-ului cat mai activ și 

informat obținut de la următoarele categorii de entități/indivizi: 

▪ Reprezentanți ai magazinelor on-line din diverse industrii, selectați cu scopul de a 

obține o viziune amplă asupra subiectului analizat, precum și pentru a colecta date 

provenite din perspective și circumstanțe diverse; 

▪ Consumatori;  

▪ Reprezentanți ai instituțiilor publice implicate în abuzuri și litigii specifice pentru 

comerțul electronic; 

▪ Alte entități, a căror resurse, activitate sau impact au relevanta în studiul efectuat, 

cum sunt mediul academic, instituții financiar-bancare, camere de comerț. 

Derularea interviurilor cu o serie de instituții publice, reprezentanți ai mediului privat 

si ai societății civile au urmărit confirmarea ipotezelor rezultate din analiza de birou.  

În acest sens, în urma demersului de cercetare de birou, pentru verificarea și 

confirmarea ipotezelor fundamentate anterior, s-au derulat o serie de interviuri față 

în față cu o serie de instituții publice cu responsabilității în domeniu, comercianți și 

reprezentanți ai societății civile.  

În vederea realizării acestei cercetări calitative și cantitative, a fost pregătită și 

aprobată de MCSI o structură de chestionar ce se găsește în Anexa nr. 1. Interviul a 

fost personalizat pentru fiecare dintre tipurile de respondenți.  
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În dezvoltarea grilei de interviu si stabilirea planului de interviuri, s-a avut în vedere 

utilizarea interviului de tip „semi-structurat”, chestionarul de interviu cuprinzând atât 

întrebări închise care oferă posibilitatea unei mai bune centralizări și sintetizări 

ulterioare a răspunsurilor primite în interviu, cât și întrebări deschise – care permit 

răspunsuri mai elaborate, reflectând varietatea de percepții 

În cazul instituțiilor publice, populația de studiu a fost compusă din reprezentanții 

instituțiilor identificate anterior în activitatea A4 – ”Studiu cu privire la clarificarea 

rolurilor, atribuțiilor si responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul 

e- comerț”, personalul de conducere și execuție din cadrul autorităților și instituțiilor 

publice, reprezentanți ai instituțiilor cu rol de reglementare și executiv din domeniul 

comerțului electronic. Răspunsurile acestora au fost exportate într-un fișier electronic 

(Anexa nr. 2).  

În cazul societății civile răspunsurile acestora au fost exportate într-un fișier electronic 

(Anexa nr. 3). 

În cazul altor entități consultate, populația de studiu a constat din mediul academic și 

instituții financiar bancare (Anexa nr. 4).  

În cazul reprezentanților mediului privat, respectiv magazine care vând bunuri și 

servicii online, populația de studiu a fost compusă dintr-o serie de comercianți 

selectați având în vedere următoarele criterii: 

1. Acoperirea unei game cât mai largi de produse comercializate, cel puțin unul din 

următoarele tipuri de produse / servicii: 

a. Retail electronice, electrocasnice, IT&C și multimedia  

b. Hypermarket/ supermarket Retail Construcții 

c. Transport 

d. Retail Îmbrăcăminte / Încălțăminte  

e. Retail bilete 

f. Retail Pet shop 

g. Retail cărți / birotică  

h. Retail produse farmaceutice  

i. Food delivery 

j. Platforme market 

k. Retail sport & jocuri 

l. Retail diverse 

2. Acoperirea tuturor dimensiunilor de comercianți  (companie mare/ mică/ mijlocie) 

3. Reprezentativitatea atât a magazinelor care folosesc si canalele tradiționale de 

vânzare, cât și comerțul on-line, cât și a magazinelor care folosesc exclusiv canale 

de vânzare on-line 

4. Reprezentativitatea în funcție de metoda de livrare utilizată de comerciant 

(curierat / poșta română/ magazin/showroom/ sediu companie) 

5. Reprezentativitatea in funcție de acoperirea geografică a livrărilor (exclusiv 

naționale și / sau internaționale) 
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6. Reprezentativitatea în funcție de numărul de categorii de produse comercializate 

(1-2 categorii de produse / 3-5 categorii de produse/ peste 5 categorii de produse) 

7. Reprezentativitatea în funcție de acționariat (acționariat 100% românesc sau nu) 

Răspunsurile acestora au fost exportate într-un fișier electronic (Anexa nr. 5). 

Respondenții țintă vizați pentru interviuri au fost purtătorii prezumtivi al informației 

celei mai complete și veridice în raport cu obiectivele specifice ale cercetării. 

Menționăm că o serie dintre comercianții abordați în vederea completării 

chestionarului aferent acestei activități au considerat că ne-au comunicat poziția lor 

în cadrul atelierelor din lucru aferente Activității A2 și au refuzat completarea 

chestionarului. Un număr semnificativ de comercianți ne-a comunicat că nu deține 

cunoștințe care sa permită completarea chestionarului, iar o serie de comercianți a 

comunicat un refuz privind participarea la activitățile de cercetare din cadrul 

proiectului motivând lipsa de interes pentru subiect. 

Derularea interviurilor în vederea completării chestionarelor s-a făcut în funcție de 

disponibilitatea persoanelor incluse în eșantion, uneori față-în-față, alteori telefonic.  

Formularul de interviu include întrebările, răspunsurile, numele persoanei intervievate 

si funcția acesteia, instituția/ firma, data, locul si intervalul orar. 

Numărul de respondenți este a fost:  

▪ Instituții publice - 24 

▪ Comercianți - 91 

▪ Alte entități – 21  

▪ Consumatori - 78 

Activitatea de intervievare a echipei de intervievatori a fost supravegheată permanent 

de către experții cheie care au furnizat îndrumarea de parcurs necesară.  

Ultima etapă a analizei datelor a constat în sintetizarea rezultatelor obținute într-un 

raport de analiză, care integrează concluziile privitoare la necesitatea dezvoltării unui 

cadru de reglementare pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru 

comerțul electronic. 

Așadar, s-a avut în vederea identificarea aspectelor relevante, rezultate din practica 

entităților ori persoanelor intervievate, cu privire la natura și tipologia abuzurilor 

specifice tranzacțiilor electronice, precum și la natura litigiilor rezultate din 

eventualele abuzuri ocazionate de respectivele tranzacții electronice, raportate la 

modalitatea de soluționare a acestora.  

3. Contextul studiului 

La nivel european, aspectele legate de cunoașterea obligațiilor legale față de 

consumatori, cunoașterea și respectarea legislației privind protecția consumatorilor, 
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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. Studiul1 ”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%); 

▪ 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.  

                                                           
1 ”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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▪ 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 

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, 
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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. 

4. 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.  

Din perspectiva legislației comunitare relevante, se impune a reitera faptul că, în 

conformitate cu prevederile 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 
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întreg. Astfel, comerțul electronic reprezintă în fapt o specie a serviciilor societății 

informaționale. 

Pe calea transpunerii amintite, categoria serviciilor societății informaționale2 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. 

Astfel, Legea 365/2002 califică doar conceptul de serviciu al societății informaționale 

și nu definește noțiunea de comerț electronic însă contine prevederi cu privire la 

formarea contractului și a altor aspecte procedurale relevante din perspectiva actelor 

de comerț electronic. 

În legătură cu Legea nr. 365/2002, anterior menționată, relevant din perspectiva 

analizei realizate este Capitolul IV intitulat „Soluționarea litigiilor”. Respectivul 

capitol al actului normativ amintit cuprinde în fapt două articole, respectiv art. 19 ce 

tratează acțiunile în justiție, respectiv art. 20, ce vizează soluționarea litigiilor pe cale 

extrajudiciară. 

Așadar, în conformitate cu prevederile legislative enunțate, persoanele care au 

calitatea procesuală activă pot solicita instanței de judecată naționale competente 

obligarea pârâtului la încetarea oricărei acțiuni sau abțineri contrare prevederilor 

prezentei legi, interzicerea reluării ei în viitor și 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”). 

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. art. 19 alin. 3 

din Legea nr. 365/2002, acțiunea pentru încetarea oricărei acțiuni sau abțineri 

contrare prevederilor legii comerțului electronic, pentru interzicerea reluării ei în 

viitor și obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit, se prescrie în 

termen de un an de la data acțiunii sau abținerii care a justificat introducerea ei. 

Totodată, persoanele care dețin calitatea procesuală activă pot solicita instanței de 

judecată competente, pe cale de ordonanță președințială, încetarea oricărei acțiuni 

                                                           
2 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.  
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sau abțineri contrare prevederilor Legii nr. 365/2002, în condițiile prevăzute de 

dreptul comun, respectiv Codul de procedură civilă. 

4.1. Soluționarea alternativă a litigiilor prevăzută de 

Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți 

Cadrul legal 

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”. 

Organizare și funcționare 

La nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului („ANPC”), prin 

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 („HG nr. 775/2016”) a fost 

organizată o structură  responsabilă cu derularea procedurilor de soluționare 

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 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 
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sau din contractele de prestări de servicii, în sectoarele de activitate în care 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este competentă.  

4.2. 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”) 

Cadrul legal 

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.  

Organizare și funcționare 

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: 

▪ furnizează un formular electronic de reclamație care poate fi completat de partea 

reclamantă; 
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▪ 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. 

4.3. Soluționarea litigiilor în fața instanțelor de 

judecată 

Cadrul legal 
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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.  

Competența 

Competența instanțelor de judecată trebuie analizată din două perspective: 

competența materială a instanțelor de judecată și competența teritorială a instanțelor 

de judecată. 

(i) 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. 
 

(ii) 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. 
 
 

Procedura în fața instanțelor de judecată 

(i) Cererea de chemare în judecată 

Acțiunea civilă debutează prin introducerea cererii de chemare în judecată de către 

reclamant, fie acesta consumator sau profesionist. 
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Conținutul și forma cererii de chemare în judecată sunt strict reglementate de către 

Codul de Procedură Civilă, cu obligația în sarcina părților ca orice cerere de 

chemare în judecată să cuprindă:  

▪ numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane 

juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde și codul 

numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare 

fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în 

registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale 

pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare 

potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dacă 

reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde 

urmează să i se facă toate comunicările privind litigiul. 

▪ numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul 

reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional. Dovada 

calității de reprezentant, se va alătura cererii. 

▪ obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când acesta 

este evaluabil în bani, precum și modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea 

acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare.  

▪ arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; 

▪ arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.  

▪ semnătura. 

▪ dovada achitării taxelor de timbru judiciar.  

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. 

 

(ii) Întâmpinarea  

Odată comunicată cererea de chemare în judecată către pârât, acesta are obligația ca 

în termen de 25 zile de la comunicare să depună întâmpinare.  
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Întâmpinarea este actul de procedură prin intermediul căruia pârâtul se apără și va 

cuprinde:  

a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința pârâtului 

ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul, precum și, după caz, codul 

unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în 

registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul 

bancar, dacă reclamantul nu le-a menționat în cererea de chemare în judecată. 

Dacă pârâtul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde 

urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; 

b) excepțiile procesuale pe care pârâtul le invocă față de cererea reclamantului; 

c) răspunsul la toate pretențiile și motivele de fapt și de drept ale cererii; 

d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere; 

e) semnătura. 

Întâmpinarea se va comunica reclamantului, care va avea la dispoziție un termen de 

10 zile de la comunicare, pentru a depune răspuns la întâmpinare.  

(iii) Judecata în fața primei instanțe 

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. 

1. Cercetarea  

Această etapă a litigiului 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. 

 

 

2. Dezbaterea în fond  

Această etapă a litigiului permise fiecăreia dintre părți susținerea în fața instanței de 

judecată a cererilor și apărărilor. 
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Dezbaterile au loc și se încheie de regulă la același termen de judecată, putând fi 

lăsate în cazuri excepționale pentru continuare în alte zile. 

3. Deliberarea și pronunțarea 

Deliberările au loc în secret între membrii completului de judecată, care ulterior 

deliberării se vor pronunța prin hotărâre, ce sa va comunica părților. 

(iv) Judecata în apel 

În termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii primei instanțe, partea interesată 

are posibilitatea introducerii unui apel. 

Cererea de apel va trebui să cuprindă:  

a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința părților ori, 

pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor, precum și, după caz, codul unic 

de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare 

în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul 

bancar. Dacă apelantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în 

România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; 

b) indicarea hotărârii atacate; 

c) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază apelul; 

d) probele invocate în susținerea apelului; 

e) semnătura. 

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.  

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. 

4.3.1. 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 

http://legeaz.net/legea-26-1990-registrul-comertului/
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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. 

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. 

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.  

4.3.2. 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. Competența de 

soluționare aparține judecătoriei. 

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. 
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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. 

5. Funcționarea tipurilor de soluționare 

alternativă a abuzurilor și litigiilor 

specifice comerțului electronic 

5.1. Procedura SAL 

Soluționarea alternativă a litigiilor prevăzută de Ordonanța nr. 38/2015 privind 

soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți 

Conform art. 15 din OUG 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 OUG 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. 

Considerații generale 

Procedura de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți 

(„Procedura”), din 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. 

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf
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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. 

(i) Demararea procedurii 

Potrivit art. 2 din Procedura SAL, demararea Procedurii are loc prin transmiterea 

cererii de soluționare alternativă a litigiului („Cererea”) de către consumator Direcției 

SAL.  

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. 

(ii) Cazuri în care Direcția SAL poate refuza instrumentarea litigiului 

Direcția SAL poate să refuze instrumentarea unui litigiu în următoarele situații: 
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• 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. 

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. 

(iii) Desfășurarea procedurii 

Procedura SAL prevede la nivelul 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. 
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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 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. 

(iv) Rezultatul Procedurii 

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. 
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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 

(v) Închiderea Procedurii 

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 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. 

5.2. Procedura SOL 

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”) 

(i) Demararea procedurii 

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.  

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; 
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▪ 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. 

 

(ii) Instrumentarea litigiului 

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; 

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: 



27 

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. 

 

(iii) 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; 

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 
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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. 

(iv) Soluționarea litigiului 

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. 

6. Rezultatele consultărilor cu părțile 

implicate  

6.1. Cercetare instituții publice 

Dintre cele 24 de instituții publice participante la studiu prin reprezentanții acestora, 
doar ANAF a considerat că are atribuții în soluționarea reclamațiilor și litigiilor 
specifice pentru comerțul electronic (menționând și că este necesară creșterea 
capacității tehnice - dotare hardware și software - și a nivelului de specializare a 
inspectorilor antifraudă), în timp ce Consiliul Concurenței a menționat că are atribuții 
atât timp cât acestea privesc aplicarea reglementărilor legale în domeniul concurenței.  

ANPC a considerat prin reprezentantul său la atelier că nu deține atribuții în 
soluționarea reclamațiilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic. În mod 
similar, și ORDA a declarat că nu deține atribuții.  

În ceea ce privește gradul în care legislația actuală facilitează rezolvarea reclamațiilor 
și litigiilor în comerțul electronic, s-au evidențiat următoarele răspunsuri: 

MMACA – ”Cadrul normativ actual este aplicabil atât comercianților tradiționali, cât și 
comercianților din mediul comerțului electronic. În plus, la nivelul Uniunii Europene a 
fost adoptată Directiva 2013/11 /UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum, transpusă în legislația națională prin OG nr. 38/2015 și OUG nr. 
75/2017. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dezvoltat în acest 
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sens mecanismul de Soluționare Alternativă a Litigiilor. La nivel european funcționează 
Platforma "Online Dispute Resolution", în colaborare cu Centrul European al 
Consumatorilor din România. Astfel se asigură protecția consumatorilor români în 
relația cu comercianții online din statele membre, dar și a consumatorilor europeni în 
relația cu comercianții online din România.  Subliniem că nu există litigii specifice 
comerțului electronic.”  

ANAF - ”Este necesară îmbunătățirea legislativă în ce privește colectarea datelor de 
identificare a comercianților pentru a putea soluționa sesizările primite.” 

Ministerul Justiției – ”În materie comercială, Codul civil și Codul de procedură civilă 
reglementează instituții și proceduri clare și ușor de urmat” 

Întrebați referitor la principalele recomandări/propuneri pentru îmbunătățirea 
legislației actuale, s-au evidențiat următoarele răspunsuri: 

MMACA – ”Legislația trebuie îmbunătățită în sensul în care să se elimine paralelismele 
legislative, actele normative desuete, procedurile ineficiente, autorități de control 
numeroase, prevederi legislative contradictorii, formalismul excesiv și nejustificat. Cu 
titlu de exemplu menționăm următoarele aspecte semnalate:  

▪ Paralelisme legislative (practici comerciale incorecte, prevăzute pe larg în Legea 

nr. 363/2007 și disparat în OG nr. 99/2000); 

▪ Acte normative desuete (OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață -  prețul de referință, ca practică comercială considerată 

neloială în orice situație, contravine dispozițiilor Directivei 2005/29/CE privind 

practicile comerciale neloiale, existând riscul lansării unei proceduri de 

infringement împotriva României);  

▪ Nu există o procedura eficientă cu privire la verificarea valorii declarate pentru 

importul de bunuri din afara CE (ca urmare a declarării unor valori mici, se evită și 

plata taxelor vamale, iar bunurile achiziționate din afara CE sunt declarate ca fiind 

cadouri sau ca având o valoare sub 10 euro, pentru a evita atât plata TVA-ului, cât 

și a taxelor vamale).  

▪ Anumite prevederi legislative sunt contradictorii sau nu corespund actelor 

normative pe care le implementează (vânzarea legată de principiu, este interzisă 

de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, însă 

este permisă în anumite condiții de instrucțiunile din 14 aprilie 2004 privind 

aplicarea art. 5 din Legea concurenței nr. 21 /1996, cu modificările și completările 

ulterioare, în cazul înțelegerilor verticale, aprobate prin Ordinul nr. 77 /2004).  

Subliniem că Comisia Europeană dezvoltă un cadru european unic pentru Piața Unică 
Digitală, iar crearea de norme naționale riscă să fie în dezacord cu normele care 
urmează a fi transpuse în legislația națională, situație care va dezavantaja comercianții 
online din România. Cu titlu de exemplu, menționăm următoarele acte normative sau 
propuneri de acte normative:  

▪ Semnătura electronică și identificarea electronică. Materia este prevăzută de 

Regulamentul nr. 910/2014 privind identificarea electronica și serviciile de 

încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a 

Directivei 1999/93/CE. În completarea acestui regulament există o propunere de 

Lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile 

electronice care conține și prevederi referitoare la Certificarea dispozitivelor de 
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creare a semnăturilor electronice calificate și a mecanismelor de semnătură 

electronică la distanță (art. 45 și urm.). Propunerea a fost trimisă spre comisiile 

parlamentare;  

▪ Electronic ID. Proiectul de lege a fost aprobat de către Senat și a fost trimis la 

comisiile Camerei Deputaților. Se discută dacă autoritatea publică / statul român 

va emite sau nu un certificat calificat de semnătură digitală;  

▪ Soluționarea alternativă a litigiilor. Directiv a 2013/11/UE privind soluționarea 

alternativă a litigiilor în materie de consum, transpusă în legislația națională prin 

OG nr. 38/2015 și OUG nr. 75/2017;  

▪ Propunerea de Regulament privind promovarea echității și a transparenței pentru 

furnizorii prin servicii de intermediere online (P2B). Propunerea legiferează relația 

dintre platforme și IMM-urile care vând pe aceste platforme;  

▪ Propunere de Regulament de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea 

și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele.  

Considerăm că statul român trebuie să se implice activ în negocierea propunerilor de 
acte normative la nivelul Uniunii Europene, în calitate de stat membru, având în vedere 
că domeniul comerțului electronic este reglementat în totalitate la nivelul UE.  

Considerăm că o politică națională în ceea ce privește comerțul electronic ar trebui să 
se axeze pe încurajarea comercianților români și nu prin crearea de bariere. În acest 
sens menționăm politica Ungariei, care își propune să (i) Îmbunătățească capacitatea 
digitală a comercianților, (ii) Îmbunătățirea cadrului legislativ prin simplificarea 
sarcinilor administrative ale comercianților și crearea unui mediu sustenabil, (iii) 
Încurajarea cumpărăturilor online și (iv) scheme de ajutor pentru comercianții online.” 

ANSPDCP – propune alinierea la normele europene în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal. 

ICI –  propune constituirea unei autorități care să contribuie la remedierea litigiilor 
între beneficiari și comercianții on-line fără aglomerarea instanțelor de judecată. 

ANAF – propune condiționarea menținerii unui domeniu .RO care are opțiune „shopping 
cart” (coș de cumpărături), de înregistrare fiscală a deținătorului. 

Consiliul Concurenței – ”În urma investigației sectoriale privind comerțul electronic 
(finalizată în anul 2018), Consiliul Concurenței a constatat faptul că sectorul 
comerțului electronic pare să funcționeze într-o spirală a reducerilor de preț,  acestea 
fiind mai degrabă regulă decât excepția, în contextul în care clienții sunt tot mai mult 
obișnuiți să cumpere doar la reduceri, iar retailerii își cresc tot mai mult procentul de 
vânzări cu caracter promoțional, distorsionând, astfel, percepția clienților cu privire 
la prețul de referință. Opiniile și recomandările formulate de Consiliul Concurenței 
urmează să fie publicate, într-o formă finală, la finalul acestui an.” 

ANPC – propune corelarea legislației cu cea europeană și actualizarea legislației. 

 

6.2. Cercetare mediu privat 

În cadrul acestei activități, echipa de proiect a realizat 91 de interviuri/ întâlniri cu 

reprezentanții ai mediului de afaceri. Dintre aceștia, doar 18 % au susținut că au 
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întâmpinat dificultăți, abuzuri, diferende sau au fost parte la litigii având ca obiect 

tranzacții desfășurate în domeniul comerțului electronic.  

Conform chestionarelor examinate, opiniile emise au fost împărțite, un procent de 77% 

dintre respondenți având cunoștințe cu privire la mijloacele de soluționare a 

reclamațiilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic.  

 

Întrebați dacă legislația actuală facilitează rezolvarea plângerilor și/sau litigiilor cu 

care s-au  confruntat, 51% dintre cei intervievați au răspuns negativ.  

Dintre cei care consideră că legislația nu facilitează rezolvarea situațiilor cu care se 

confruntă, s-au evidențiat următoarele răspunsuri: 

▪ Legislația actuală nu reglementează abuzurile din partea consumatorului / Totul 

este în favoarea consumatorului / Legea ține doar cu consumatorul, defavorizează 

total comerciantul / Comercianții sunt puțin protejați de abuzuri / Legea 

favorizează clientul de o maniera inechitabila / Legislația actuală favorizează 

clientul. Sunt cazuri în care clientul face retur unui produs folosit si daca nu își 

primește banii înapoi amenință cu reclamații la ANPC / Sunt situații in care clientul 

final achiziționează produse ce pot fi folosite într-un concediu, după care sunt 

returnate iar ANPC nu permite nici măcar diminuarea valorii de ramburs, așa cum 

prevede legislația, chiar dacă produsul are urme evidențe de folosire sau accesorii 

lipsa / Legislația trebuie să fie mult mai clara astfel încât să o înțeleagă și 

comisarii/inspectorii / Exista un dezechilibru între drepturile comerciantului și cele 

ale consumatorilor; 

▪ Sunt necesare reglementări/legi clare pentru fraudele efectuate de unii vânzători 

în mediul online; 

▪ Se impune promovarea medierii atât în rândul consumatorilor cât și în rândul 

autorităților. 

▪ Autoritățile nu iau în considerare jurisprudența europeană în motivarea deciziilor, 

ceea ce îngreunează rezolvarea plângerilor; 

▪ Nu este definit clar și fără echivoc dreptul de retur al clientului; 

▪ Plângerile clienților depuse in fata autorităților se soluționează greoi, după o 

procedură ce nu ține pasul cu modificările tehnologice aplicabile în domeniu. / Se 

tergiversează prea mult, sunt prea puține instanțe sau prea multe cazuri / 

Termenele de soluționare sunt prea mari; 

17%

77%

5%

Ați întâmpinat dificultăți, abuzuri, diferende sau ați fost parte la 
litigii având ca obiect tranzacții desfășurate în domeniul comerțului 

electronic?

Da Nu Fără răspuns
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▪ Propunere: implementarea unui sistem electronic de gestionare a reclamațiilor 

(relația autoritate – operator economic), ce permite o soluționare rapidă și 

transparenta a reclamațiilor." 

▪ Legislația actuala prevede garanție de 24 luni pentru majoritatea produselor. În 

cazul încălțămintei este imposibil de respectat o asemenea cerință. 

 

Cu privire la aprecierea existenței unei legislații care facilitează rezolvarea plângerilor 

și/sau litigiilor specifice pentru comerțul electronic, 25% dintre comercianți au răspuns 

afirmativ. 

Referitor la ce ar putea fi îmbunătățit în modalitatea de rezolvare a reclamațiilor 

depuse în legătură cu achiziția prin intermediul comerțului electronic, 32% dintre 

respondenți au considerat că măsurile ce trebuie luate pot consta în: 

▪ Securitatea plăților (ex. Securitatea plăților cu cardul in mediul online, în sistemul 

3D-secure); 

▪ Promptitudine (ex. Timpii de rezolvare / Rezolvarea rapida a sesizărilor venite de 

la clienți / Atenție și seriozitate / Promptitudine / Să nu ignore reclamațiile / 

Răspuns la orice reclamație); 

▪ Comunicarea cu clienții (ex. Instruirea permanentă a echipei de call center 

responsabilă de partea de reclamații, în ceea ce privește legislația privind 

drepturile consumatorilor / Un call center specializat pe probleme tehnice și de 

utilizare al produselor / Școlarizarea operatorilor / Îmbunătățirea comunicării cu 

clienții); 

▪ Rezolvarea pe cale amiabilă (ex. Rezolvarea reclamațiilor pe cale amiabilă / Firma 

trebuie sa medieze orice situație conflictuală, căutând să evite o inflamare a 

situației / Compania trebuie să găsească o soluție convenabilă atât pentru ea cât și 

pt. client / Rezolvarea pe cale amiabilă); 

▪ Transparență (ex. Documentație detaliată, retur rapid / O documentare clară a 

legislației în vigoare - asta înseamnă o traducere a prevederilor în vigoare, pentru 

a fi înțelese de fiecare consumator și evidențierea lor în paginile e-shop ului / O 

mai bună acuratețe a datelor publicate / Prezentarea de către companie a unor 

termeni și condiții foarte clari; 

25%

51%

10%

14%

2. Considerați că legislația actuală facilitează rezolvarea 
plângerilor și/ sau litigiilor cu care v-ați confruntat? 

Da Nu Fără răspuns Nu a fost cazul



33 

▪ Îmbunătățirea procedurilor de retur (ex. Posibilitatea de verificare produs returnat 

în timp mai scurt / Înlocuirea produsului neconform, îmbunătățirea calității / 

Politica de retururi perfecționată). 

 

În ceea ce privește propunerile în legătură cu măsurile ce pot fi luate de către 

autorități, preferate de 25% dintre comercianți, au fost: 

▪ Promovarea medierii ca metodă de soluționare a litigiilor; 

▪ Stabilirea concretă a obligațiilor ce cad în sarcina producătorilor, distribuitorilor, 

importatorilor, respectiv comercianților cu amănuntul care în prezent sunt 

împărțite inechitabil prin intermediul prevederilor Legii 449/2013; 

▪ Reglementări clare asupra abuzurilor din punct de vedere al retururilor (ex. 

limitarea la nivelul a 12 retururi pe an); 

▪ Acțiuni de promovare a drepturilor și obligațiilor consumatorilor; 

▪ Definirea  clară a stării (condiției fizice, integrității etc.) produsului care se dorește 

a fi returnat; 

▪ Necesitatea implementării unui sistem on line de gestionare a reclamațiilor, 

comunicarea între autoritate și companie efectuându-se prin intermediul acestei 

platforme; 

▪ Nevoia promovării drepturilor vânzătorului; 

▪ Necesitatea de triere a plângerile abuzive, nefondate; 

▪ Instituirea și promovarea unor medii de informare cât mai diverse: on-line (site 

dedicat, newsletter); 

▪ Formularea și transmiterea unui răspuns la plângerea formulată de către clienți în 

max. 24h sau în prima zi lucrătoare, în caz contrar cu aplicarea unor sancțiuni 

pentru compania care nu gestionează conform aceste plângeri; 

▪ Introducerea unei proceduri simplificate (e-mail), de a trimite documente ce pot 

clarifica situații întâlnite, probleme/abuzuri.  

▪ Auto-sesizarea autorităților cu atribuții în domeniul (conex) comerțului electronic.” 

În ceea ce privește propunerile în legătură cu dezvoltarea unui cadru de reglementare 

diferit de cel existent pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru 

comerțul electronic – măsură preferată de 24% dintre respondenți, menționăm: 

▪ Promovarea unei platforme de mediere;  

Măsuri luate de către
companie

Măsuri luate de către 
autorități 

Dezvoltarea unui cadru 
de reglementare diferit 
de cel existent pentru 

rezolvarea facilă a 
abuzurilor și litigiilor 

specifice pentru 
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▪ Cadru normativ comun armonizat cu legislația în vigoare aferentă comerțului 

electronic; 

▪ Adaptarea la un cadru modern, pliat pe comerțul online si dedicat, nicidecum 

adaptat; 

▪ Examinarea posibilității desemnării unei instituții să se ocupe de rezolvarea 

abuzurilor si acesta rezolvare ar trebui sa fie benefica atât pentru client cat si 

pentru vânzător; 

▪ O reglementare palpabilă și pusă în exercițiu, nu una scriptică; 

▪ Mai multe drepturi acordate comercianților; 

▪ O autoritate de soluționare a litigiilor dedicată; 

▪ O singură platforma de reclamații ''reclamatia.ro'' în care toți cei care operează în 

comerțul electronic să fie înscriși, mecanism foarte transparent în care și 

consumatorul să-și asume anumite responsabilități; 

▪ Dezvoltarea unei autorități pentru reglementarea comerțului online; 

▪ Reglementări similare ca și pentru afacerile offline; 

▪ Statutarea clară a drepturilor și obligațiilor atât ale comerciantului, cât și ale 

consumatorului; 

▪ Protecția comercianților și introducerea unor responsabilități și pentru 

cumpărător/client. 

6.3. Cercetare - consumatori  

În vederea obținerii unor răspunsuri obiective, a fost interogat un grup mixt de 

consumatori, dintre aceștia 44% fiind femei iar 56% bărbați, cu vârste cuprinse între 

18-34 ani în proporție de 71% și între 35-54 de ani în proporție de 29%, cei mai mulți 

dintre aceștia, în proporție de 92% având studii superioare. 

Aceștia au declarat în procent de 60% că nu au fost implicați în tranzacții comerciale 

în mediul online care să dea naștere la dificultăți, abuzuri din partea comerciantului, 

ori în diferende cu comerciantul în legătură cu tranzacțiile desfășurate. 

 

În ceea ce privește tipurile de probleme întampinate la achiziția on-line a 

bunurilor/serviciilor pe care aceștia le-au reclamat fie către comerciant, fie către 

autoritățile competente: 

▪ 37% dintre persoanele intervietate au menționat existența unor informatii 

incomplete/incorecte cu privire la produsul achizitionat; 

▪ 18% au menționat livrarea unui produs diferit de cel comandat; 
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▪ 5% au menționat returul dificil din cauza localizării geografice a comerciantului în 

afara granițelor naționale; 

▪ 13% au menționat returul îngreunat de lipsa informațiilor pe pagina comerciantului; 

▪ 9% au menționat refuzul comerciantului de a rambursa contravaloarea 

bunului/serviciului achizitionat; 

▪ 15% au menționat rambursarea contravalorii bunului/serviciului achiziționat cu 

întârziere mai mare de zece zile. 

Alte probleme întâmpinate la nivelul consumatorilor au fost lipsa actualizării 

stocurilor, nelivrarea produselor, în pofida plății prețului corespunzător, ori livrarea 

parțială a acestora sau livrarea unor produse care nu îndeplineau cerințele unui produs 

nou, respectiv comunicarea dificilă cu comerciantul. 

 

Canalele de depunere a reclamațiilor și modalitățile de soluționare pentru problemele 

întâmpinate au fost:  

▪ reclamație adresată comerciantului și solutionată de către acesta – 55%; 

▪ reclamație depusă la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului și soluționată de 

către acesta – 5%; 

▪ reclamații prin intermediul social media, acordând un review negativ. 
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Dintre consumatorii intervievați, părerile au fost împărțite cu privire comportamentul 

comercianților în rezolvarea diferendelor.  

Astfel, 17% au afirmat că nu au fost mulțumiți de modul în care au fost soluționate 

problemele, aceștia menționând printre cauze lipsa de cooperare a comercianților, 

poziția de forță a comerciantului, durata procedurii, complexitatea legislației ori 

poziția de intermediar a comerciantului, 47% au afirmat că au fost multumiți de modul 

în care au fost soluționate problemele, menționând cooperarea comerciantului, 

procedând, după caz, la returnarea sumelor de bani corespunzătoare ori la schimbarea 

produsului, răspunsul prompt al acestora, acordarea unei reduceri; iar 36% dintre cei 

intervievați nu s-au confruntat cu astfel de cazuri. 

 

În ceea ce privește modul în care ar putea fi îmbunătățită modalitatea de rezolvare a 

reclamațiilor depuse în legătură cu achizițiile on-line, au fost menționate: 

Măsuri la nivelul comercianților 

▪ detalierea informațiilor necesare pe paginile web ale comercianților într-un mod 

clar și la vedere cu privire la produs, perioada, modalitatea și costul de livrare și 

returnare; 

▪ facilitarea comunicării prin deschiderea mai multor canale, precum telefon, e-mail, 

social media și instruirea personalului spre găsirea de soluții; 

▪ respectarea termenelor de livrare; 

▪ oferirea unei despăgubiri adiționale în cazurile în care nu se găsește o soluție 

favorabilă clientului; 
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▪ prevederea posibilității acordării de review-uri produselor. 

Măsuri la nivelul autorităților cu atribuții în domeniu  

▪ informarea consumatorilor; 

▪ efectuarea unor controale active detaliate privind reclamațiile consumatorilor și 

sancționarea comercianților unde este cazul; 

▪ depunerea facilă a reclamațiilor și rezolvarea acestora într-un timp mai scurt; 

▪ comunicarea promptă cu consumatorii, eliminarea pașilor procedurali de natură 

birocratică; 

▪ efectuarea de verificări care să asigure că în mediul online nu se promovează 

produse/servicii fictive care se prezintă ca fiind reale 

Măsuri în sensul dezvoltării cadrului de reglementare specific pentru rezolvarea mai 

facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic 

▪ punerea în funcțiune a unei platforme online prin care să poată fi depuse plângerile 

și care să rezolve problemele dintre comercianți și consumatori; 

▪ prevederea unor sancțiuni mai aspre; 

▪ implementarea unei metode facile de suport din partea autorităților publice în 

cazul unor diferende la nivel tehnic între consumatori și comercianții on-line; 

▪ o mai bună informarea consumatorilor cu privire la dispozițiile legale aplicabile în 

materia comerțului electronic; 

▪ sancțiuni mai aspre pentru comercianți; 

▪ o mai bună comunciare cu autoritățile; 

▪ aplicarea cu o mai mare consecvență și predictibilitate a legislației actuale de către 

autoritățile cu atribuții în domeniul comerțului electronic; 

▪ educarea consumatorului pentru a achiziționa din surse sigure. 

 

6.4. Cercetare alte entități 

Conform chestionarelor examinate, opiniile emise au fost împărțite, un procent de 45% 

dintre respondenți având cunoștințe cu privire la mijloacele de soluționare a 

reclamațiilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic.  
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Proporția se păstrează și cu privire la aprecierea existenței unei legislații care 

facilitează rezolvarea plângerilor și/sau litigiilor specifice pentru comerțul electronic, 

iar ca argument al unor persoane dintre cele care au fost împotriva acestei afirmații s-

a menționat faptul că legislația favorizează comerciantul. 

 

În ceea ce privește principalele recomandări/propuneri pentru îmbunătățirea 

modalităților de soluționare a abuzurilor și/sau a legislației actuale în domeniu, apare 

ca relevant un nivel relativ redus al informării persoanelor cu privire drepturile 

acestora în ceea ce privește comerțul electronic, în general, și în ceea ce privește 

platformele SAL și SOL, în special. Printre răspunsurile formulate s-au remarcat nevoi 

precum: 

▪ definirea clară a unor entități care să le soluționeze și care să aibă interacțiune 

permanentă și efectivă cu consumatorul;  

▪ campanie de informare despre drepturile clientului în comerțul electronic; 

▪ înlesnirea procesului de soluționare a plângerilor/litigiilor din punct de vedere 

juridic; 

▪ entitatea care prestează servicii de comerț electronic fie nu este entitate juridică 

înregistrată la ANAF, fie este dintr-o altă țară și e dificil de identificat. 

Cu privire la măsurile ce ar putea fi luate de către companii pentru a îmbunătăți 

modalitatea de rezolvare a reclamațiilor depuse în legătură cu achiziția prin 

intermediul comerțului electronic, respondenții au considerat ca posibile soluții 

rezolvarea promtă a reclamațiilor printr-un departament dedicat și printr-un canal de 

comunicare online rapid, cu un număr mai mare de personal, atenție la consumatori și 

aliniearea acestora cu standardele Uniunii Europene. 

Referitor la măsurile ce ar putea fi luate de către autorități pentru a îmbunătăți 

modalitatea de rezolvare a reclamațiilor depuse în legătură cu achiziția prin 

intermediul comerțului electronic, respondenții au considerat ca posibile soluții 

adaptarea legislației conform contextului local, controlul comercianților cu privire la 
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respectarea legislației și digitalizarea relației dintre aceștia și comercianți, prin 

dezvoltarea unei platforme unde să fie înregistrați comercianții online și prin 

intermediu căreia consumatorii să poată formula plângeri în cazul unor nereguli, care 

să intermedieze soluționarea litigiilor, împreună cu monitorizarea sesizărilor cu 

notificări de actualizare status.  

Cu privire la dezvoltarea unui cadru de reglementare diferit de cel existent pentru 

rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic, 

respondenții au considerat că este nevoie de o revizuire continuă a legislației conform 

celor mai recente cazuri și în concordanță cu dezvoltările tehnologice. 

 

6.5. Poziții ale instituțiilor publice privind cadrul de 

reglementare pentru rezolvarea facilă a 

abuzurilor și litigiilor specifice comerțului 

electronic 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) 

Reprezentantul ANCOM a relatat că instituția menționată se confruntă cu 

plângeri/reclamații din partea consumatorilor de bunuri și servicii (în pofida lipsei unor 

competențe specifice în materia soluționării acestora), instituția în cauză colaborând 

la nivel instituțional cu ANPC pentru redirecționarea și soluționarea respectivelor 

plângeri/reclamații.  

S-a apreciat că se impune astfel informarea adecvată a consumatorului cu privire la 

autorităţile competente a solutiona abuzurile și litigiile specifice comerțului 

electronic. 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) 

Reprezentantul desemnat al ANAF a menționat necesitatea îmbunătățirii și 

eficientizării colaborării ANAF cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în 

Informatică, în vederea derulării în bune condiții a activității de control a ANAF în sfera 

tranzacțiilor de tip e-comerț. 
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Totodata, a fost evidențiată imposibilitatea de închidere a activității unui agent 

economic care derulează fapte de comerț online, respectiv imposibilitatea emiterii 

unei astfel de solicitări de stopare a activității în mediul on-line către alte autorități 

cu atribuții în domeniu. 

Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) 

Reprezentanții acesteia au menționat în cadrul discuțiilor existența la nivel 

instituțional a unor protocoale de colaborare pentru configurarea unor proceduri 

pentru furnizorii de servicii publice electronice, respectiv elaborarea, în perspectivă, 

a unor proceduri în legătură cu actele de comerț electronic. Cu titlu de exemplu au 

fost prezentate de către reprezentanții AADR  unele constrângeri legale și 

instituționale în practică, fiind prezentată în acest sens situația unei opoziții exprimate 

de către instituția în cauză față de înregistrarea domeniului e-ghișeul.ro, situație de 

natură a produce confunzie în rândul consumatorilor, prin prisma similitudinii 

denumirii în cauză cu sistemul ghiseul.ro. În acest sens, în pofida opoziției exprimate 

de către AADR, în calitatea acesteia de operator al sistemului ghiseul.ro, închiderea 

domeniului în cauză a făcut obiectul unui litigiu, retragerea respectivului domeniu .ro 

finnd operată finalmente exclusiv în baza unei hotărâri judecătorești. 

De asemenea, reprezentanții AADR consideră că este considerată benefică și necesară 

înființarea unei autorități care să reglementeze cu caracter particular sfera comerțului 

electronic.  

Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) 

La nivelul discuțiilor purtate cu reprezentanții lnspectoratului General al Poliției 

Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate a fost reținută 

oportunitatea înființării unui canal pentru transmiterea de către comercianti a 

informațiilor de interes referitoare la fenomenul criminalității informatice. 

În acest sens, s-a avut în vedere posibilitatea derulării unei dezbateri publice cu privire 

la modul în care părtile implicate înțeleg să funcționeze un astfel de canal, respectiv 

în legatură cu categoriile de informații ce ar putea fi transmise prin intermediul 

acestuia. 

7. Probleme și soluții identificate în 

modalitatea de soluționare 

alternativă a abuzurilor și litigiilor 

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.  
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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.  

7.1. 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: 

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. 

http://www.anpc.gov.ro/
http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf
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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. 

7.2. 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. 

7.3. 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.  

▪ 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 

http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal
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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 

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.screeningphase  

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: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
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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). 

*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. 
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▪ 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.  

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.  
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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.  

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.  
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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. 

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.  
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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: 

▪ 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; 
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▪ 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. 

 

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.  

8. Concluzii 

Pe parcursul derulării activităților specifice Studiului cu privire la necesitatea de 

dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și 
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litigiilor specifice pentru comerțul electronic au fost extrase o serie de concluzii din 

perspectiva analizelor cantitative și calitative realizate.  

Concluziile în cauză au fost extrase în urma identificării aspectelor relevante, rezultate 

din practica entităților ori persoanelor intervievate, cu privire la natura și tipologia 

abuzurilor specifice tranzacțiilor electronice, precum și la natura litigiilor rezultate 

din eventualele abuzuri ocazionate de tranzacțiile electronice, raportate la 

modalitatea de soluționare a acestora. 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.  

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.  



51 

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. 

9. Anexe 

1. Anexa 1 – Chestionar - Instituții Publice – Alte entități - Mediul Privat - Consumatori 

2. Anexa 2 – Aprobare chestionare- Instituții publice – Alte entități – Mediul Privat – 

Consumatori 

3. Anexa 3 - Listă criterii selecție - Instituții Publice – Alte entități – Mediul Privat – 

Consumatori 

4. Anexa 4. - Chestionare - Instituții Publice 

5. Anexa 4.1 – Răspunsuri chestionare - Instituții publice 

6. Anexa 5. - Chestionare – Alte entități 

7. Anexa 5.1 – Răspunsuri chestionare – Alte entități 

8. Anexa 6. - Chestionare – Mediul Privat  

9. Anexa 6.1 – Răspunsuri chestionare – Mediul Privat 

10. Anexa 7. - Chestionare - Consumatori 

11. Anexa 7.1 – Răspunsuri chestionare – Consumatori 

12. Anexa 6 – Bibliografie 

Anexa 6 – Bibliografie: 

1. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Delia Narcisa Theohari, Andreia Constanda, 
Gabriela Răducan, Carmen Negrilă, Dumitru Marcel Gavriș, Veronica Dănăilă, Flaviu 
George Păncescu, Marius Eftimie, Noul Cod de procedură civil. Comentariu pe 
articole, Vol. I. Art. 1-526, Ed. Hamangiu, 2013. 

2. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Delia Narcisa Theohari, Andreia Constanda, 
Gabriela Răducan, Carmen Negrilă, Dumitru Marcel Gavriș, Veronica Dănăilă, Flaviu 
George Păncescu, Marius Eftimie, Noul Cod de procedură civil. Comentariu pe 
articole, Vol. II. Art. 527-1133, Ed. Hamangiu, 2013. 

3. Jurisprudența națională a fost cercetată la adresa 
http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx  

4. Adresa nr. 5712 din 09.08.2018 a Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor – ECC-România; 

5. Adresa nr. 5559 din 30.07.2018 a Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor – entitatea SAL; 

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx


52 

6.  Procedura SAL - Procedura Pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor dintre 
Consumatori și Comercianți prin Propunerea unei Soluții disponibilă la adresa 
http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf; 

7. Formularul de reclamație disponibil la adresa: 
http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf; 

8. Formularul SOL disponibil la adresa: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningph
ase;  

9. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015 

10. Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi comercianţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 
august 2015. 

11.  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, JO L 165, din 
18.6.2013, p. 1–12, disponibil la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013R0524. 

12. 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, 
JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79, disponibilă la adresa https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013L0011 

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf
http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32013L0011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare MCSI în 
vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic” (ECOM) Cod 

MySMIS 119195, SIPOCA 18 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

Ianuarie 2019 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020” 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

 


