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1 Introducere

Prezentul studiu 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

4



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 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. 

Studiul  de  față a  fost  elaborat  în  cadrul  activității  A.4  ”Studiu  cu  privire  la  clarificarea

rolurilor,  atribuţiilor  și  responsabilităţilor  la nivelul  administraţiei  publice din domeniul  e-
comerţ”.

Realizarea  studiului  a  presupus  identificarea  instituțiilor  care  au  atribuții  în  domeniul

comerțului  electronic,  conform  legislației  care  le  guvernează  activitatea,  urmată  de

consultarea reprezentanților acestor instituții publice cu privire la atribuțiile identificate, la

modul  în  care  sunt  exercitate  acestea  și  cu  privire  la  identificarea  posibilităților  de

îmbunătățire a modului în care sunt exercitate aceste atribuții.

2 Metodologie
În  vederea  realizării  prezentului  studiu  s-a  avut  în  vedere  realizarea  unei  analize
instituționale  care  a  presupus  derularea  în  paralel  a   unei  cercetări  de  birou  și  a  unei
cercetări calitative. 

Principalul  scop  al  analizei  instituționale  a  fost  identificarea  instituțiilor  cu  atribuții  în

domeniul  comerțului  electronic.  Această  identificare  s-a  realizat  prin  analiză  de  birou  și
interviuri  cu  o  serie  de  instituții  publice.  Într-o  primă  etapă,  au  fost  analizate

responsabilitățile  instituțiilor  publice  sau organisme de drept  public  identificate  în  cadrul

activității  A2 ”Analiza în  detaliu  a reglementarilor  din domeniul  e-comert  și  identificarea
masurilor  de  modificare  necesare”.  Ulterior  s-au  derulat  o  serie  de  interviuri  cu  aceste
instituții,  iar  în  urma  acestor  etape  a  fost  întocmită  lista  finală  a  instituțiilor  cu

responsabilități  și atribuții în domeniul comerțului electronic. Această lista a fost transmisă
MCSI spre validare.

În realizarea listei finale a instituțiilor cu responsabilități  și atribuții în domeniul comerțului
electronic s-au luat în considerare următoarele elemente:

 Lista  instituțiilor  analizate  în  cadrul  activității  A2    ”Analiza  in  detaliu  a

reglementarilor  din  domeniul  e-comerț si  identificarea  masurilor  de  modificare
necesare”.

 Rezultatele analizei din cadrul activității A2 ”Analiza in detaliu a reglementarilor din

domeniul e-comerț si identificarea masurilor de modificare necesare”.

 Rezultatele consultărilor cu instituțiile publice din cadrul activităților A2 ”Analiza in

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

modificare  necesare”  și  A3 ” Analiza  problematicii  abuzurilor  si  litigiilor  specifice

comerțului  electronic  -  inclusiv  problematica  drepturilor  de  autor  din  domeniul
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bunurilor  digitale  precum  si  problematica  comerțului  electronic  transfrontalier.

Analiza componentelor sistemelor de comerț electronic care creează dificultăți pentru
operatori si/sau utilizatori ai schimburilor comerciale in sistem electronic”.

 Rezultatele  consultărilor  din  cadrul  activității  A4 ”Studiu  cu  privire  la  clarificarea

rolurilor,  atribuţiilor  și  responsabilităţilor  la  nivelul  administraţiei  publice  din
domeniul e- comerţ”.

2.1 Realizarea cercetării de birou

Au fost selectate instituțiile publice sau organisme de drept public din România care să fie

incluse  în  analiza  de  birou  realizată.  În  general,  s-a  urmărit  existența  unor  atribuții  în
domeniul  comerțului  electronic  sau  colaborarea  cu  instituții  din  domeniul  comerțului
electronic. 

Scopul analizei de birou a fost colectarea unui volum cât mai mare de informații referitoare

la rolurile,  atribuțiile  si  responsabilitățile  la nivelul  administrației  publice din domeniul  e-

comerț. Au fost studiate:

 paginile  web  ale  tuturor  acestor  instituții  /  organisme  de  drept  public,  fiind

consultată secțiunea ”Legislație” 

 aplicații informatice de căutare a actelor normative românești - modulele ”Lege5” și
”Lex2000” pentru identificarea și analiza legislației relevante și a actelelor normative

de înființare a instituțiilor publice selectate, 

 rapoartele de activitate ale instituțiilor publice selectate, 

 protocoalele de colaborare (în măsura în care acestea sunt publice). 

În plus, au fost în permanență avute în vedere rezultatele etapelor anterioare din cadrul
proiectului.

O prezentare a atribuțiilor conferite de legislație tuturor instituțiilor analizate se regăsește în
capitolul 4. 

2.2 Realizarea  unei  cercetări  calitative  pe  bază  de  interviuri  și
întâlniri cu reprezentanții instituțiilor publice

În urma demersului prezentat anterior, pentru instituțiile / organismele pentru care au fost

identificate  responsabilități,  atribuții  sau roluri  în  domeniul  comerțului  electronic  au fost

identificate  eventualele  probleme  întâmpinate  de  instituțiile  în  cauză  cu  privire  la

implementarea și gestionarea comerțului electronic.

Pentru identificarea acestora, s-au derulat  o serie de interviuri  față în față cu instituțiile
vizate. 

În vederea realizării  acestei cercetări calitative,  a fost aprobată de MCSI o structură de
chestionar ce se găsește în anexa 1.

Populația  de  studiu  a  fost  compusă  din  reprezentanții  instituțiilor  identificate  anterior,

personalul  de  conducere  și/sau  execuție  din  cadrul  autorităților  și  instituțiilor  publice,
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reprezentanți  ai  instituțiilor  cu  rol  de  reglementare  și  executiv  din  domeniul  comerțului

electronic. Răspunsurile acestora au fost exportate într-un fișier electronic (anexa 2). 

Rezultatele  obținute  în  cadrul  interviurilor  au  fost  prezentate  și  comentate  în  cadrul
capitolului 6. 

Ultima  etapă  parcursă  a  fost  sintetizarea  tuturor  rezultatelor  obținute  într-un raport  de

analiză  a  rolurilor,  atribuțiilor  şi  responsabilităților  la  nivelul  administrației  publice  în

domeniul e-comerț și formularea unor concluzii cu privire la:

 Funcțiile  publice  necesare  asigurării  unei  bune  funcționări  a  pieței  de  comerț
electronic;

 Necesitatea specializării acestor funcții publice pentru comerțul electronic;

 Existența unor suprapuneri de funcții sau a unor funcții inexistente dar necesare;

 Necesitatea introducerii de atribuții suplimentare pentru instituțiile publice cu rol în

domeniul comerțului electronic sau a introducerii unor instituții suplimentare;

 Necesitatea  revizuirii  atribuțiilor  instituțiilor  publice  cu  rol  în  domeniul  comerțului

electronic.  Necesitatea  creșterii  capacității  de  îndeplinirii  a  rolurilor  și  atribuțiilor

instituțiilor cu rol în domeniul comerțului electronic. 

3 Instituțiile  analizate  și  legislația  care  le

stabilește atribuții

Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

1. Agenția
Națională  de
Administrare
Fiscală  (inclusiv
Direcția  Generală
Antifraudă  Fiscală
și  Direcția
Generală  a
Vămilor)

 Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de
modificare a Directivei 2006/112/CE  și a Directivei 2009/132/CE

în  ceea  ce  privește  anumite  obligații  privind  taxa  pe  valoarea

adăugată  pentru  prestările  de servicii  și  vânzările  de bunuri  la

distanță; implementată prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal/
Normele  metodologice  de aplicare  a  Legii  nr.  227/2015 privind
Codul fiscal din 06.01.2016

 HG  nr.  520/2013  privind  organizarea  și  funcționarea  Agenției

Naționale de Administrare Fiscală

2. Agenția
Naţională pentru
Achiziţii Publice

 OUG nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea  și  funcționarea

Agenției  Naționale  pentru  Achiziții  Publice;  Legea  nr.  98/2016

privind achizițiile publice;

 Ordinul  ANAP  nr.  121/2017  privind  acordarea  de  consiliere
metodologică; Metodologia de control  ex-post privind modul  de
atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  de  achiziție  publică,  a
contractelor/  acordurilor-cadru  sectoriale,  a  contractelor  de
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

concesiune de lucrări  și  a contractelor de concesiune de servicii
din 22.02.2018

3. Agenția  pentru
Agenda  Digitală
a României

 HG  nr.  1132/2013  privind  organizarea  și  funcționarea  Agenției

pentru Agenda Digitală  a României,  precum  și  de  modificare  a

Hotărârii  Guvernului  nr.  548/2013  privind  organizarea  și
funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională

4. Autoritatea
Națională  pentru

Protecția
Consumatorilor
(ANPC)

 Directiva  2011/83/UE a Parlamentului  European  și  a  Consiliului
privind  drepturile  consumatorilor,  de  modificare  a  Directivei
93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului

European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a

Consiliului  și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European  și a
Consiliului;  implementată  prin  Legea  nr.  449/2003  privind
vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată; 

 OUG nr.174/2008 pentru  modificarea  și  completarea  unor  acte

normative privind protecția consumatorilor;

  Legea  nr.  193/2000  privind  clauzele  abuzive  din  contractele
încheiate între profesioniști și consumatori, republicată;

  OUG  nr.34/2014  privind  drepturile  consumatorului  în  cadrul
contractelor  încheiate  cu  profesioniștii,  precum  și  pentru

modificarea și completarea unor acte normative

 Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al

Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în

materie de consum  și  de modificare  a Regulamentului  (CE) nr.

2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL

în  materie de consum); și Directiva 2013/11/UE a Parlamentului

European  și  a  Consiliului  din  21  mai  2013 privind  soluționarea

alternativă  a litigiilor  în  materie  de  consum  și  de  modificare  a

Regulamentului  (CE)  nr.  2006/2004  și  a  Directivei  2009/22/CE
(Directiva privind SAL în materie de consum); puse în aplicare
prin Ordonanța Guvernului (OG) nr. 38/2015 privind soluționarea

alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;

 HG  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 HG

nr.  700/2012  privind  organizarea  și  funcționarea  Autorității
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

Naționale pentru Protecția Consumatorilor; 

 HG nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu

aplicarea  legislației  din  domeniul  protecției  consumatorilor  și
cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu

5. Centrul
European  al
Consumatorilor
din România

 OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
servicii și libertatea de a furniza servicii în România

6. Autoritatea  de
Supraveghere
Financiară

 Regulamentul  nr.  10/2016  privind  organizarea  și  funcționarea

Autorității de Supraveghere Financiară;

 HG  nr.  1308/2002  privind  aprobarea  Normelor  metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic

7. Autoritatea
Națională  de
Supraveghere  a
Prelucrării
Datelor  cu
Caracter
Personal
(ANSPDCP)

 Regulamentul  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  și  al

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

în  ceea ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
8  iunie  2000  privind  anumite  aspecte  juridice  ale  serviciilor
societății  informaționale,  în  special  ale comerțului  electronic,  pe

piața internă (directiva privind comerțul electronic); implementată

prin  Legea  nr.  365/2002  privind  comerțul  electronic/  Norma

metodologică pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul
electronic din 20.11.2002

 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

23 aprilie  2009 privind acțiunile  în încetare în ceea ce privește
protecția  intereselor  consumatorilor;  implementată  prin  HG  nr.

1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite

în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu
modificările ulterioare

8. Autoritatea
Națională  pentru

Administrare  și
Reglementare  în
Comunicații

 Directiva  2011/83/UE a Parlamentului  European  și  a  Consiliului
privind  drepturile  consumatorilor,  de  modificare  a  Directivei
93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului

European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a

Consiliului  și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European  și a
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

Consiliului; implementată prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului
(OUG)  nr.  34/2014  privind  drepturile  consumatorului  în  cadrul
contractelor  încheiate  cu  profesioniștii,  precum  și  pentru

modificarea și completarea unor acte normative

 OUG nr.  22/2009 privind  înființarea Autorității  Naționale  pentru

Administrare și Reglementare în Comunicații

9. Banca  Națională
a României

 HG  nr.  1308/2002  privind  aprobarea  Normelor  metodologice
pentru aplicarea Legii  nr.  365/2002 privind comerțul electronic;

Regulamentul  nr.  6/2006  privind  emiterea  și  utilizarea

instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la
tranzacțiile cu aceste instrumente

10. Centrului
Național  de
Răspuns  la
Incidente  de
Securitate
Cibernetică
CERT-RO

 HG nr. 494/2011 privind înființarea Centrului National de Răspuns
la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

 Ordinul  Ministrului Comunicațiilor  și Societății Informaționale  nr.

1062/2011 privind desemnarea Centrului Național de Răspuns la
Incidente  de  Securitate  Cibernetică  CERT-RO  ca  autoritate  de
avizare,  verificare  și  control,  organism  de  analiză,  evaluare  și
intervenție în domeniul securității cibernetice

11. Comitetul
Tehnico-
Economic  pentru
Societatea
Informațională

 OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administrației publice centrale  și  pentru modificarea unor
acte normative

12. Consiliul
Concurenței

 Articolele 101, 102 din TUFE, Regulamentul  (CE) nr. 1/2003 al
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a
normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat

Text  cu  relevanță  pentru  SE,  puse  în  aplicare  prin  Legea

concurenței nr. 21/1996; 

 Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  al  Consiliului

Concurenței din 29.06.2017, adoptat de Consiliul Concurenței; 

 Consiliul Concurenței  -  Regulamentul  privind  concentrările
economice din 20.07.2017; 

 Consiliul Concurenței  -  Instrucțiunea  privind  definirea  pieței
relevante din 05.08.2010; 
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

 Consiliul  Concurenței  -  Instrucțiunea  privind  individualizarea

sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 și 50^1 din

Legea concurenței nr. 21/1996 din 02.09.2010; 

 Consiliul Concurenței - Instrucțiunea privind restricționările direct

legate  și necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice
din 05.08.2010; 

 Consiliul Concurenței - Instrucțiunea privind condițiile, termenele

și  procedura pentru acceptarea  și  evaluarea angajamentelor,  în

cazul practicilor anticoncurențiale din 28.12.2010; 

 Consiliul  Concurenței  -  Instrucțiuni  privind  individualizarea

sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea

concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016 

13. Consiliului
Național  de

Soluționare  a

Contestațiilor

 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de

atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a  contractelor

sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune

de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

14. Institutul
Național  de
Statistică

 HG nr. 957/2005 privind organizarea  și  funcționarea Institutului
National de Statistică

15. Ministerul
Afacerilor
Interne (MAI)

 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
8  iunie  2000  privind  anumite  aspecte  juridice  ale  serviciilor
societății  informaționale,  în  special  ale comerțului  electronic,  pe

piața internă (directiva privind comerțul electronic); implementată

prin  Legea  nr.  365/2002  privind  comerțul  electronic/  Norma

metodologică pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul
electronic din 20.11.2002

 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

23 aprilie  2009 privind acțiunile  în încetare în ceea ce privește
protecția  intereselor  consumatorilor;  implementată  prin  HG  nr.

1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite

în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu
modificările ulterioare

 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

de  autor  și  drepturilor  conexe  în  societatea  informațională;

implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor  și
drepturile conexe

 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

23  aprilie  2009 privind  protecția  juridică  a  programelor  pentru
calculator; implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor și drepturile conexe

16. Inspectoratul
General  al
Poliției Române

 Legea  nr.  218/2002  privind  organizarea  și  funcționarea  Poliției
Române

17. Poliția  de
Frontieră
Română

 OUG nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea

Poliției de Frontieră Română

18. Ministerul
Afacerilor
Externe

 HG nr.  16/2017 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului
Afacerilor Externe 

19. Ministerul
Comunicațiilor  și
Societății
Informaționale
(MCSI)

 Hotărârea Guvernului (HG) nr. 36/2017

 Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic

 Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al

Consiliului  din  23  iulie  2014  privind  identificarea  electronică  și
serviciile  de  încredere  pentru  tranzacțiile  electronice  pe  piața
internă  și  de abrogare a Directivei  1999/93/CE; pus în aplicare
prin  Ordinul  nr.  449/2017  privind  procedura  de  acordare,
suspendare  și  retragere a statutului  de prestator de servicii  de
încredere  calificat  în  conformitate  cu  Regulamentul  (UE)  nr.
910/2014 al Parlamentului European  și al Consiliului din 23 iulie
2014.

 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

23 aprilie  2009 privind acțiunile  în încetare în ceea ce privește
protecția  intereselor  consumatorilor;  implementată  prin  HG  nr.

1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite

în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu
modificările ulterioare

20. Institutul
Național  de

 HG nr. 1621/2003 pentru organizarea  și funcționarea Institutului
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

Cercetare-
Dezvoltare  în
Informatică

Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

21. Ministerul
Dezvoltării
Regionale  si
Administrației
Publice

 Legea  nr.  161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea
transparenței  în  exercitarea  demnităților  publice,  a  funcțiilor

publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

 HG nr.  51/2018 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

22. Ministerul
Finanțelor
Publice

 HG nr.  34/2009 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului

Finanțelor Publice

23. Ministerul pentru
Mediul  de
Afaceri,  Comerț
și Antreprenoriat
(MMACA)

 HG nr.  23/2017 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

24. Ministerul
Sănătății

 Legea  nr.  160/2018  pentru  modificarea  și  completarea  Legii
farmaciei nr. 266/2008

25. Ministerul
Turismului (MT)

 HG nr.  21/2015 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului
Turismului

 OG  nr.  2/2018  privind  pachetele  de  servicii  de  călătorie  și
serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor
acte normative  

26. Oficiul  Național
Al  Registrului
Comerțului 

 Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului; Regulamentul de

organizare  și  funcționare  a  Oficiului  Național  al  Registrului

Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
din 20.03.2014

27. Oficiul  Român
pentru
Drepturile  de
autor

 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului
de  autor  și  drepturilor  conexe  în  societatea  informațională;

implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor  și
drepturile conexe

 Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

23  aprilie  2009 privind  protecția  juridică  a  programelor  pentru
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Denumire
instituție  /
organism 

Acte normative prin care se înființează instituția  și  / sau se

stabilesc atribuții în domeniul comerțului electronic

calculator; implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor și drepturile conexe

28. Poliția Locală  Legea poliției locale nr. 155/2010

 Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru
de organizare și funcționare a poliției locale

 Legea nr.  12/1990 privind  protejarea  populației  împotriva  unor

activități comerciale ilicite  

29. Poșta Română  OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale

 Actul constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. din
03.07.1998 

 Autorizația nr. 618/2013 emisă de Autoritatea Națională a Vămilor

30. Secretariatul
General  al
Guvernului

 HG nr.  36/2017 privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului

Comunicațiilor și Societății Informaționale
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Descrierea instituțiilor analizate  și identificarea rolurilor, atribuțiilor

și responsabilităților acestora în domeniul comerțului electronic

În  acest  capitol  sunt  prezentate  atribuțiile  fiecăreia  dintre  instituțiile  selectate,  care  au

legătură, directă sau indirectă, cu domeniul comerțului electronic.  Subliniem că nu au fost

prezentate exhaustiv atribuțiile instituției în cauză ci au fost selectate numai cele care au

conexiune  cu  domeniul  comerțului  electronic,  așa  cum  au  fost  acestea  identificate  din

analiza legislației care guvernează activitatea instituției. 

3.1 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Conform  Hotărârii  de  Guvern  nr.  520/2013  privind  organizarea  și  funcționarea  Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, ANAF are următoarele atribuții:

o Emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte

ministere  și  instituții  centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de
activitate;

o Participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările  și completările ulterioare,  și Legii nr. 207/2015 privind

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a proiectelor de

norme  metodologice,  precum  și  a  altor  acte  normative  care  conțin  prevederi

referitoare la impozite, taxe, contribuții  și alte venituri date în administrare, potrivit
legii;

o Elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conțin prevederi
referitoare  la  administrarea  veniturilor  bugetare,  proceduri  de  administrare  a
impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care

este competentă, în condițiile legii;

o Participă,  împreună  cu  direcțiile  de  specialitate  din  cadrul  Ministerului  Finanțelor
Publice,  la  elaborarea  proiectelor  de  acte  normative  privind  stabilirea  veniturilor
bugetare;

o Inițiază  măsuri  pentru  dezvoltarea  și  desfășurarea  în  bune  condiții  a  relațiilor

internaționale în domeniul său de activitate;

o Asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul

vamal  și  a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile  sociale  și
celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenta sa, împreună cu Ministerul
Finanțelor Publice;

o Asigură asistenta pentru recuperarea în România de la persoane fizice  și persoane

juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, precum

și recuperarea de către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor

bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege  și  tratatelor la
care România este parte;
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o Ia  măsuri,  potrivit  atribuțiilor  stabilite  de  lege,  pentru  prevenirea,  constatarea  și
sancționarea  faptelor  ce  constituie  contravenții;  sesizează  organele  de  urmărire
penală  în  cazul  faptelor  constatate  prin  personalul  propriu  ce  ar  putea  întruni
elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu reglementările legale
în vigoare;

o Propune  soluții  de  reformă  în  domeniul  administrării  fiscale  și  vamale  și
implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său de
activitate;  

o Monitorizează acquis-ul comunitar și bunele practici în domeniul administrării fiscale

și  vamale  și  formulează  propuneri  sau,  după  caz,  implementează  măsuri
administrative care decurg din acestea;

o Colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile  și instituțiile publice sau orice alte

entități  cu  atribuții  în  aplicarea  legii  ori  interesate  de  realizarea  politicii  de

administrare fiscală și vamală;

o Elaborează politici, proceduri  și norme metodologice în domeniul său de activitate,

pentru structurile proprii, precum și pentru cele subordonate;

o Asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informații,  cu alte instituții
din țară și cu administrațiile fiscale și vamale ale altor state, cu privire la obiectul său

de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz.

Din cele de mai sus rezultă că instituția deține o serie de atribuții cu privire la constatarea și
sancționarea faptelor contravenționale din domeniul fiscal, indiferent că aceste fapte sunt

ale comercianților tradițional sau ale comercianților on-line.

De asemenea, în cadrul ANAF funcționează Direcția Generală a Vămilor care coordonează și
îndrumă la nivel teritorial 8 Direcții regionale vamale, în cadrul cărora sunt organizate 89

birouri  vamale  de  frontiera  si  birouri  vamale  de  interior.  Autoritățile  vamale  sunt

responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Uniunii, contribuind

astfel la un comerț echitabil  și  deschis, la punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a

pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un

impact asupra comerțului, precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare. 

Direcția  Generală  a  Vămilor  urmărește  aplicarea  uniformă,  imparțială,  transparentă  și
nediscriminatorie a reglementărilor vamale și fiscale pentru produse accizabile în domeniul

autorizării, mișcării și supravegherii fiscale. Peste 60% din activitățile curente ale autorității
vamale  (supravegherea  vamală  și  fiscală,  controlul  vamal  sau  autorizarea  și  mișcarea

produselor accizabile) au ca rezultat indirect încasarea de taxe, iar cele de supraveghere și
control  vamal  derulate  cu  precădere  la  nivelul  birourile  vamale  de  frontieră  urmăresc
atingerea unui grad de siguranță și securitate adecvat pentru  frontiera externa a UE.

Tot  în  cadrul  ANAF  funcționează  Direcția  Generală  Antifraudă  Fiscală,  structură  fără

personalitate juridică, cu atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune

fiscală și fraudă fiscală și vamală. În vederea realizării atribuțiilor, pentru prevenirea actelor
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și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Agenția efectuează controlul operativ și inopinat cu
privire la:

o Respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror

acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală;

o Respectarea  normelor  de  comerț,  urmărind  prevenirea,  depistarea  și  înlăturarea

evaziunii fiscale și fraudelor fiscale și vamale;

o Modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile

și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici.

Agenția participă, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere  și  instituții
specializate,  la  acțiuni  de  depistare  și  combatere  a  activităților  ilicite  care  generează

fenomene de evaziune și fraudă fiscală și vamală.

De asemenea, conform  Directivei (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de
modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite

obligații  privind  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru  prestările  de  servicii  și  vânzările  de

bunuri  la  distanță,  implementată prin  Legea nr.  227/2015 privind Codul  fiscal/  Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016,  ANAF
constată și sancționează faptele ce constituie contravenții, potrivit legii.

3.2 Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) s-a înființat prin OUG nr. 13/2015 privind

înființarea,  organizarea  și  funcționarea  Agenției  Naționale  pentru  Achiziții  Publice,  ca

instituție  publică,  cu  personalitate  juridică,  în  subordinea Ministerului  Finanțelor  Publice.

ANAP are ca rol fundamental formularea la nivel de concepție, promovarea si implementarea

politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și
control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice,

precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

Conform  HG nr.  634/2015 privind  organizarea  și  funcționarea  Agenției  Naționale  pentru

Achiziții Publice, ANAP îndeplinește următoarele funcții:

o de strategie, prin care se asigură elaborarea și implementarea Strategiei naționale în

domeniul  achizițiilor  publice,  precum  și  planurile  de  acțiune,  în  conformitate  cu

obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană;

o de  reglementare,  prin  care  se  asigură  elaborarea,  promovarea  și  implementarea

politicii în domeniul achizițiilor publice;

o de stabilire și implementare a sistemului de verificare și control al aplicării unitare de

către  autoritățile  contractante  a  dispozițiilor  legale  și  procedurale  în  domeniul

achizițiilor publice;

o de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

În considerarea sistemului de achiziții publice, care se derulează pe platforma SICAP, care a

înlocuit din acest an SEAP, instituția a fost inclusă în analiză ca fiind cea care reglementează
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domeniul achizițiilor publice, în esență o forma de comerț G2B. Cu toate acestea, instituția s-

a identificat ca neavând atribuții în sfera comerțului electronic. 

3.3 Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR)

Agenția pentru Agenda Digitală a României deține o serie de atribuții în legătură cu domeniul

comerțului  electronic,  conform  HG  nr.  1132/2013 privind  organizarea  și  funcționarea

Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului

nr.  548/2013  privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  pentru  Societatea

Informațională, și anume: 

o Elaborează  și  implementează  proiecte  pentru  creșterea  gradului  de  utilizare  a

tehnologiei informației și comunicațiilor de către cetățeni și mediul de afaceri;

o Elaborează  și  implementează proiecte pentru dezvoltarea societății  informaționale,

proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forței de muncă calificate în domeniul

tehnologiei informației și comunicațiilor și impulsionarea progresului tehnologic;

o La solicitarea Ministerului  pentru Societatea Informațională,  elaborează puncte  de

vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează activități din

domeniul  serviciilor  societății  informaționale  și  furnizării  de  informații  și  servicii
publice prin mijloace electronice, conform domeniului său de competentă;

o Elaborează și realizează programe și proiecte de informare și educare a cetățenilor și
companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea informațională, în special în

ceea ce privește furnizarea de informații și servicii prin mijloace electronice;  

o Participă,  la  solicitarea  Ministerului  pentru  Societatea  Informațională  sau  a  altor

instituții publice, la elaborarea și realizarea de programe și proiecte privind furnizarea

de informații și servicii prin mijloace electronice.

Se impune astfel  implicarea  acestei  instituții  pentru  a-și  prezenta  punctul  de vedere cu

privire la problematica abuzurilor și litigiilor din domeniul comerțului electronic, respectiv cu

privire  la  componentele  sistemelor  de  comerț electronic  care  creează  dificultăți  pentru

operatori și/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem electronic.

3.4 Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)

Autoritatea  Națională  pentru  Protecția  Consumatorilor  (ANPC)  este  instituție  publică  și
funcționează  ca  organ  de  specialitate  al  administrației  publice  centrale,  în  subordinea

Guvernului. Autoritatea coordonează și realizează strategia și politica guvernului în domeniul

protecției  consumatorilor,  acționează  pentru  prevenirea  și  combaterea  practicilor  care

dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor

Având  în  vedere  calitatea  de  autoritatea  națională  în  materia  protecției  consumatorului,

instituția a primit,  prin legislația enumerată mai jos, următoarele competențe:

 Directiva  2011/83/UE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului  privind  drepturile

consumatorilor,  de  modificare  a  Directivei  93/13/CEE  a  Consiliului  și  a  Directivei

1999/44/CE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului  și  de  abrogare  a  Directivei
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85/577/CEE  a  Consiliului  și  a  Directivei  97/7/CE  a  Parlamentului  European  și  a

Consiliului implementată  prin  Legea  nr.  449/2003  privind  vânzarea  produselor  și
garanțiile asociate acestora, republicată; 

 OUG  nr.174/2008  pentru  modificarea  și  completarea  unor  acte  normative  privind

protecția consumatorilor; 

 Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști
și consumatori, republicată; 

 Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.34/2014  privind  drepturile  consumatorului  în

cadrul  contractelor  încheiate  cu  profesioniștii,  precum  și  pentru  modificarea  și
completarea unor acte normative; 

 Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai

2013 privind soluționarea online a litigiilor  în materie de consum  și  de modificare  a

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004  și  a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind

SOL în  materie de consum)  și  Directiva 2013/11/UE a Parlamentului  European  și  a
Consiliului  din  21 mai  2013 privind  soluționarea alternativă  a litigiilor  în  materie  de

consum  și  de  modificare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  2006/2004  și  a  Directivei
2009/22/CE  (Directiva  privind  SAL  în  materie  de  consum)  puse  în  aplicare  prin
Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori  și
comercianți; 

 Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea  și  funcționarea structurii  responsabile  cu

derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale

pentru Protecția Consumatorilor, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii

Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru

Protecția Consumatorilor; 

 Hotărârea  nr.  244/2007  privind  autoritățile  competente  responsabile  cu  aplicarea

legislației  din  domeniul  protecției  consumatorilor  și  cooperarea  dintre  autoritățile
naționale în acest domeniu. 

Competențe dobândite:

o Competență  în  constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  prevăzute  de
Legea  nr.  449/2003  privind  vânzarea  produselor  şi  garanţiile  asociate  acestora,
republicată;

o Competență în elaborarea normelor metodologice aferente Legii nr. 449/2003, și a le
supune spre aprobare Guvernului;

o Competență în a controla respectarea dispozițiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată;

o Competenţa  constatării  contravenţiilor  şi  aplicării  sancţiunilor  prevăzute  de

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului în

cadrul  contractelor  încheiate  cu  profesioniștii,  precum  și  pentru  modificarea  și
completarea unor acte normative; 
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o Competență  în  constatarea  unor  contravenții,  și  aplicarea  sancțiunilor  aferente,
prevăzute prin OUG nr. 38/2015.

Pentru  exercitarea  acestor  competențe,  ANPC  efectuează  activități  de  supraveghere  și
control cu scopul protecției consumatorului prin prevenirea încălcării reglementărilor legale

în  domeniul  protecției  consumatorului  de  către  comercianți,  evidențierea  și  aducerea  la

cunoștința personalului care reprezintă comerciantul supus controlului a abaterilor și faptelor

care au generat încălcarea reglementărilor legale în domeniul protecției consumatorului și a
consecințelor  și  riscurilor  acestor  încălcări,  dispunerea  de  măsuri  pentru  respectarea

legislației.

De asemenea, instituția a emis și publicat pe site-ul propriu o procedură privind soluționarea

petițiilor consumatorilor, care stabilește condițiile și modalitățile de efectuare a cercetării de
către ANPC a aspectelor sesizate sau reclamate de consumatori – persoane fizice sau grup
de persoane fizice constituite în asociații.

În plus, la nivelul ANPC a fost organizată o structură  responsabilă cu derularea procedurilor
de soluționare alternativă a litigiilor, respectiv Direcția de soluționare alternativă a litigiilor

(Direcția  SAL).  Direcția  SAL  este  competentă  să soluționeze alternativ  litigii  naționale  și
transfrontaliere,  inclusiv  litigiile  reglementate  de  Regulamentul  (UE)  nr.  524/2013  al
Parlamentului  European  și  al  Consiliului  din  21  mai  2013  privind  soluționarea  online  a

litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a
Directivei  2009/22/CE  (Regulamentul  privind  SOL  în  materie  de  consum),  izvorâte  din
contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii, în sectoarele de activitate
în care ANPC este competentă. Modul de funcționare este stabilit prin „Procedura pentru

soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori  și  comercianți  prin propunerea unei

soluții”,  publicată  pe site-ul  instituției.  Procedura se  finalizează în termen de 90 de zile

calendaristice de la data la care Direcția SAL a primit dosarul complet al reclamației. În cazul

unor litigii complexe, Direcția SAL poate, dacă este necesar, să prelungească termenul de 90

de zile calendaristice  și  să informeze părțile în legătură cu orice prelungire, precum  și  în
legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului. Procedura presupune existența
unui  consilier  din  partea  ANPC care  propune  o soluție  de  rezolvare  a  litigiului  pe  baza

informațiilor  și  documentelor  puse la  dispoziția  acestuia  de către  părți.  În cazul  în  care

părțile acceptă soluția propusă, Direcția SAL va emite o hotărâre motivată ce se comunică

părților, ce produce efecte de la data comunicării și poate fi atacată la instanța de judecată

competentă. În cazul în care părțile refuză soluția propusă, Direcția SAL urmează să emită o

încheiere care va cuprinde descrierea faptelor, soluția propusă  și decizia părților. Această

încheiere se comunică, produce efecte și se atacă în aceleași condiții ca hotărârea emisă de

Direcția SAL în cazul în care părțile acceptă soluția propusă. Dacă refuzul soluției propuse

provine  din  parte  comerciantului,  Direcția  SAL  va  informa consumatorul,  prin  încheiere,
despre  căile  de  atac  administrative,  respectiv  judiciare  la  care  poate  recurge  pentru
soluționarea litigiului.
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3.5 Centrul European al Consumatorilor din România (ECC)

Centrul  European al  Consumatorilor  din România oferă asistență consumatorilor  în cazul

litigiilor care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii transfrontaliere și
reprezintă punctul de contact privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum.

Aceste  atribuții  sunt  stabilite  prin  Ordonanța  38/2015  privind  soluționarea  alternativă  a

litigiilor dintre consumatori și comercianți, care stipulează:

”Se desemnează Centrul European al Consumatorilor din România pentru a oferi asistenta
consumatorilor:  

o în cazul litigiilor care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii

transfrontaliere, astfel încât consumatorii  să se poată adresa entității  SAL care își
desfășoară  activitatea  într-un  alt  stat  membru  și  care  este  competentă  cu

soluționarea litigiului cu caracter transfrontalier;  

o în cazul litigiilor referitoare la reclamațiile prezentate prin intermediul platformei de

soluționare online a litigiilor, ca punct de contact privind soluționarea online a litigiilor
în materie de consum, denumit punct de contact SOL, în conformitate cu prevederile
art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.”

De  asemenea,  prin  Ordonanța  de  urgență  nr.  49/2009  privind  libertatea  de  stabilire  a

prestatorilor de servicii  și libertatea de a furniza servicii în România,  Centrul European al

Consumatorilor din România este desemnat ca punct de contact privind soluționarea online

a litigiilor în materie de consum – punct de contact SOL. Instituția dobândește competență
pentru aspectele legate de informarea  și  asistența oferite consumatorilor, astfel: în urma
sesizării  de  către  un  consumator,  Centrul  European  al  Consumatorilor  din  România
contactează, în cazul în care este necesar, organismul competent al statului  membru de
stabilire al prestatorului în cauză. Informațiile primite de la organismul competent din statul
membru de stabilire al prestatorului în cauză vor fi transmise consumatorului.

3.6 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite, potrivit normelor metodologice ale Legii nr.
365/2002,  autorizații  prealabile  pentru desfășurarea activităților  de asigurare  ca parte a

serviciilor  societății  informaționale  în  România.  Autoritatea  emite  norme  privind

comercializarea  prin  mijloace  electronice  și  pentru  gestionarea  riscurilor  operaționale

generate  de  sistemele  informatice  utilizate  de  entitățile  autorizate/avizate/înregistrate,

reglementate și/sau supravegheate de către ASF. În paralel, ASF monitorizează respectarea

acestor  norme,  pentru  a  identifica  respectarea  condițiilor  de  prezentare,  conținut  și
securitate practicate de intermediari și asigurători în ceea ce privește mijloacele electronice
de comercializare a contractelor de asigurare. Obiectivele acestei monitorizări sunt, pe de o
parte, analiza respectării  prevederilor legale stabilite pentru comerțul electronic  și,  pe de

altă parte, analiza propriilor norme, în scopul îmbunătățirii acestora.

De asemenea, pentru a veni  în sprijinul  consumatorilor  de produse  și  servicii  financiare

aferente  celor  trei  piețe  non-bancare  pe  care  le  reglementează,  ASF  a  decis,  în  baza

Ordonanței nr. 38/2015, înființarea propriei entități de soluționare alternativă a litigiilor în
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domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin) sub forma unei structuri funcționale, responsabilă

cu  derularea  procedurilor  SAL  finalizate  cu  propunerea  sau  impunerea  unei  soluții,  în

vederea rezolvării extrajudiciare a unui litigiu intern sau transfrontalier. Soluționarea litigiilor

ce pot apărea între consumatori și entitățile pieței asigurărilor, ale pieței de capital sau ale

sistemului  pensiilor  private,  autorizate,  reglementate  și/sau  supravegheate  de  ASF  este

realizată  de  către  unul  dintre  conciliatorii  independenți  și  imparțiali  înscriși  în  Corpul

Conciliatorilor.  Acesta  este  constituit  din  persoane  fizice,  cu  pregătire  și  experiență
profesională atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al soluționării litigiilor pe
căi alternative. 

Procedura  de  soluționare  este  realizată  etapizat,  respectiv  pentru  soluționarea  prin

propunere termenul  de soluționare este de maxim 60 de zile  cu posibilitatea  prelungirii

pentru alte 45 de zile, iar pentru soluționarea prin impunere termenul este de maxim 90 de

zile cu posibilitatea prelungirii pentru alte 90 de zile. Părțile sunt informate în prealabil cu

privire la condițiile speciale ale acestor proceduri. Procedura soluționării alternative a litigiilor

prin impunerea unei soluții  în cadrul SAL-Fin ia sfârșit  prin pronunțarea unei hotărâri de
impunere. Hotărârile care nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data
comunicării constituie de drept titlu executoriu.

3.7 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP)

Autoritatea  Națională  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu Caracter  Personal  deține

atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu aplicare în sfera comerțului

electronic,  precum  și  unele  atribuții  în  constatarea  și  sancționarea anumitor  contravenții
prevăzute de Legea nr. 365/2002. 

De asemenea, prin  Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23

aprilie  2009  privind  acțiunile  în  încetare  în  ceea  ce  privește  protecția  intereselor

consumatorilor implementată  prin  Hotărârea  nr.  1553/2004  privind  unele  modalități  de

încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu

modificările ulterioare ANSPDCP dobândește competență în primirea și soluționarea petițiilor

ce sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, referitoare la

săvârșirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor,

pentru Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

3.8 Autoritatea  Națională  pentru  Administrare  și  Reglementare  în
Comunicații (ANCOM)

Conform Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile

consumatorilor,  de  modificare  a  Directivei  93/13/CEE  a  Consiliului  și  a  Directivei

1999/44/CE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului  și  de  abrogare  a  Directivei

85/577/CEE a Consiliului  și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European  și a Consiliului

implementată  prin  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.34/2014  privind  drepturile
consumatorului  în  cadrul  contractelor  încheiate  cu  profesioniştii,  precum  şi  pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, ANCOM dobândește următoarele atribuții în
sfera comerțului electronic:
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o Competența constatării  anumitor  contravenții  şi  aplicării  sancțiunilor  prevăzute  de

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului în

cadrul  contractelor  încheiate  cu  profesioniștii,  precum  şi  pentru  modificarea  şi
completarea unor acte normative, atunci când acestea constau în fapte care vizează
contractele  încheiate  de  consumatori  pentru  a  beneficia  de  servicii  de  acces  şi
conectare la rețele publice de comunicații  electronice ori de servicii de comunicații
electronice destinate publicului.

De  asemenea,  prin Ordonanța  de  urgență  nr.  22/2009  privind  înfiinţarea  Autorităţii
Naţionale  pentru  Administrare  şi  Reglementare  în  Comunicaţii,  ANCOM are  următoarele
atribuții:

o Pune la dispoziţia  Ministerului  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  rapoarte,
studii  şi  analize  realizate  de  aceasta  în  vederea  elaborării  politicii  naţionale  în
domeniu;

o Pune  în  aplicare  politicile  naţionale  în  domeniul  comunicaţiilor  electronice,
comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei
şi reglementarea tehnică în aceste domenii.

3.9 Banca Națională a României (BNR)

Banca Naţională a României  (BNR) este banca centrală a României,  având personalitate
juridică.  Aceasta  este  o  instituţie  publică  independentă,  care  are  ca  atribuţie  statutară
promovarea bunei  funcţionări  a  sistemelor  de plăţi  atât  în  calitate  de bancă centrală  a
României (Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României), cât
şi în calitate de membru al Sistemului European al Băncilor Centrale (art. 105 alin. (2) din
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi art. 3 din Statutul Sistemului European al
Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene), prin:

o Furnizarea de mijloace de decontare pentru plăţi şi instrumente financiare; în acest
sens BNR operează un sistem pentru plăţi de mare valoare în lei (ReGIS), un sistem
pentru plăţile de mare valoare în Euro (TARGET2-România), precum şi un sistem de
depozitare şi decontare pentru instrumente financiare (SaFIR);

o Supravegherea  sistemelor  de  plăţi  şi  a  celor  de  decontare  a  operaţiunilor  cu
instrumente financiare; în acest sens BNR stabileşte standarde în vederea asigurării
siguranţei  şi  eficienţei  sistemelor  care  procesează  tranzacţii  în  lei  şi  evaluează
conformitatea sistemelor cu aceste standarde;

o Cooperarea cu autorităţile naţionale, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca
Centrală Europeană, precum şi cu orice alte organisme internaţionale relevante, în
vederea asigurării unui cadru de reglementare şi supraveghere a sistemelor de plăţi
şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare armonizat cu standardele
internaţionale;

o Promovarea eficienţei în sistemele de plăți şi adaptarea infrastructurilor la cerinţele
unei zone unice de plăţi în euro (SEPA).

Astfel,  atribuțiile  instituției  în  sfera comerțului  electronic  se  pot  exprima prin asigurarea

bunei funcționări a sistemelor de plăți electronice. 
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3.10 Centrul  Național  de  Răspuns  la  Incidente  de  Securitate
Cibernetică (CERT – RO)

CERT.RO  deține  atribuții  de  expertizare  și  cercetare-dezvoltare  în  domeniul  protecției

infrastructurilor cibernetice, conform HG nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național
de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, motiv pentru care se impune solicitarea
punctului de vedere al acesteia cu privire la componentele sistemelor de comerț electronic

care creează dificultăți pentru operatori și/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem

electronic.  Totodată,  instituția  deține  și  un sistem de baze de date privind amenințările,

vulnerabilitățile şi incidentele de securitate cibernetică identificate sau raportate, tehnici şi

tehnologii folosite pentru atacuri, precum şi bune practici pentru protecția infrastructurilor
cibernetice.

3.11 Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) este organismul care

asistă  Ministerul  Comunicațiilor  și  Societății  Informaționale  în  scopul  elaborării  politicii

guvernului în domeniul Societății  Informaționale, monitorizării implementării acesteia şi al
corelării cu politicile europene.

Comitetul Tehnico-Economic avizează:

o Strategiile şi proiectele de informatizare ale instituțiilor publice în vederea asigurării

interoperabilității  sistemelor  informatice  şi  a  eliminării  finanțărilor  multiple  şi

suprapunerilor funcționale;

o Proiectele care implică soluții IT&C şi pentru care se solicită garanții guvernamentale;

o Conformitatea proiectelor care implică soluții IT&C cu obiectivele Strategiei „Agenda

digitală pentru România” şi cu Strategia națională de securitate cibernetică, inițiate

de  instituțiile  publice,  astfel  cum  sunt  definite  de  Legea  nr.  500/2002  privind

finanțele  publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  de

companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea nr. 31/1990,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acționar unic
ori majoritar.

Analiza efectuată a relevat faptul că nu deține atribuții strict în sfera comerțului electronic. 

3.12 Consiliul Concurenței

Prin  Legea  nr.  21/1996,  Consiliul  Concurenței  este  desemnat  ca  autoritate  națională  în

domeniul  concurenței,  abordându-i-se   competența  de  a  efectua  investigații  în  vederea

stabilirii  dacă  sunt  respectate  dispozițiile  de  la  nivel  național  și  european  din  materia

concurenței, urmând să aplice și sancțiuni, dacă este cazul.

Enumerăm mai jos actele normative prin care instituția dobândește atribuții:

 Articolele  101,  102  din  TFUE,  Regulamentul  (CE)  nr.  1/2003  al  Consiliului  din  16
decembrie  2002 privind  punerea în  aplicare  a  normelor  de  concurență prevăzute  la

articolele 81 și 82 din tratat, puse în aplicare prin Legea concurenței nr. 21/1996; 

 Regulamentul privind concentrările economice din 20.07.2017; 
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 Instrucțiunea privind definirea pieței relevante din 05.08.2010; 

 Instrucțiunea privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art.

50 şi 50^1 din Legea concurenței nr. 21/1996 din 02.09.2010; 

 Instrucțiunea  privind  restricționările  direct  legate  şi  necesare  punerii  în  aplicare  a
concentrărilor economice din 05.08.2010; 

 Instrucțiunea privind condițiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea

angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale din 28.12.2010; 

 Instrucțiuni privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55

din Legea concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016 

Prin aceste acte, instituția dobândește următoarele atribuții:

o Este desemnată ca autoritate națională în domeniul concurenței;

o Efectuează investigații în vederea stabilirii dacă sunt respectate dispozițiile de la

nivel național și european din materia concurenței, și aplică sancțiuni dacă este
cazul;

o Ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice;

o Efectuează, din proprie inițiativă, investigații privind un anumit sector economic

sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea prețurilor
sau  alte  împrejurări  sugerează  posibilitatea  restrângerii  sau  denaturării
concurenței pe piață;

o Publică rapoarte cu privire la rezultatele investigației privind anumite sectoare

ale economiei sau anumite acorduri în diferite sectoare şi invită părțile interesate

să formuleze observații;

o Urmăreşte  aplicarea  dispozițiilor  legale  şi  a  altor  acte  normative  incidente  în

domeniul concurenței şi poate recomanda autorităților competente modificarea

actelor normative care au sau pot avea impact anticoncurențial;

o Emite  avize  sau  puncte  de  vedere  pentru  proiectele  de  acte  normative,
proiectele  de  documente  de  politici  publice,  care  pot  avea  impact
anticoncurențial, şi poate recomanda modificarea acestora;

o Face recomandări  Guvernului  şi  organelor administrației  publice  locale  pentru

adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieței şi a concurenței;

o Realizează studii  şi  întocmeşte rapoarte privind domeniul  său de activitate şi

furnizează  Guvernului,  publicului  şi  organizațiilor  internaționale  specializate

informații privind această activitate.

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate națională în

domeniul  concurenței, deține o serie de date cu privire la abuzurile  și  situațiile  potențial

generatoare de litigii din domeniul concurenței, cu aplicare pe sfera comerțului electronic,

prin urmare a fost considerată ca instituție cu atribuții în domeniul comerțului electronic. 
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3.13 Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) este un organism independent cu

activitate administrativ – jurisdicțională, a cărui organizare şi funcționare este reglementată
de  Legea  nr.  101/2016,  privind  remediile  şi  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  a
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de

lucrări  şi  concesiune de servicii,  precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului

Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor,  respectiv  a  regulamentului  de  organizare  şi

funcționare aferent.

CNSC este competent să soluționeze contestațiile  cu privire la procedurile de atribuire a
contractelor  prin complete  specializate.  Din  considerente similare  cu includerea ANAP în
analiză,   CNSC a  fost  inclus  în  analiza  efectuată,  ca  fiind  organismul  în  sarcina  căruia
regăsim remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică

prin platforma SICAP (considerată a fi o forma de comerț electronic G2B).

Instituția s-a identificat ca nedeținând atribuții în sfera comerțului electronic. 

3.14 Institutul National de Statistică (INS)

Institutului  Național  de  Statistică  are  misiunea  de  a  satisface  nevoile  de  informare  ale

tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informații statistice, prin colectarea, producerea

şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcționării statisticii oficiale în

România nr. 226/2009 și cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi
al  Consiliului  din  11 martie  2009 privind  statisticile  europene şi  cu Codul  European de
Practici  în  Statistică,  necesare  pentru  fundamentarea  deciziilor  privind  dezvoltarea
economică  şi  socială  a  țării  şi  pentru  cunoaşterea  şi  informarea  opiniei  publice  asupra

realităților societății româneşti.

Este relevantă, deci, implicarea INS în cadrul acestui proiect în condițiile în care se dorește
colectarea și analiza de date aferente domeniului comerțului electronic.

3.15 Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

Ministerul  Afacerilor  Interne  este  organ de  specialitate  al  administrației  publice  centrale

care,  prin  structurile  și  personalul  din  subordine  joacă  un rol  important  în  controlarea,

stabilirea  și sancționarea faptelor contravenționale din domeniul comerțului electronic. MAI

are  competență în constatarea  și  aplicarea sancțiunilor stabilite de Legea nr. 365/2002,

competență în primirea şi soluționarea petițiilor ce sunt formulate de către consumatori prin

intermediul  organizațiilor abilitate, referitoare la săvârşirea de fapte ilicite prin care sunt

afectate interesele colective ale consumatorilor, pentru Legea nr. 365/2002 privind comerțul
electronic.

MAI,  prin  structurile  și  personalul  din  subordine  joacă  un  rol  important  în  controlarea,

stabilirea și sancționarea faptelor contravenționale din domeniul comerțului electronic.

Ministerul Administrației și Internelor joacă un rol deosebit de important în asigurarea unei

dezvoltări echitabile și în concordanță cu mai multe perspective de drept a pieței serviciilor

de  comerț electronic,  în  colaborare/  la  sesizarea  unor  instituții  cu  roluri  specifice

26



respectivelor  domenii  de  drept  și  la  sesizările  cetățenilor  privind  posibilele  încălcări  ale
legilor pe aceste domenii:

o Drepturile consumatorilor

o Protecția drepturilor de autor

o Criminalitate informatică, fraude cu mijloace electronice de plată etc. 

În  exercitarea  atribuțiilor  sale,  MAI  colaborează  practic  cu  toate  instituțiile  implicate  în

desfășurarea comerțului electronic și cu instituții analoge din celelalte state membre ale UE

pentru rezolvarea infracțiunilor în comerțul transfrontalier. 

Atribuțiile MAI sunt date de:

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

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului

electronic,  pe  piața  internă  (directiva  privind  comerțul  electronic) implementată  prin

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic/ Norma metodologică pentru aplicarea

Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic din 20.11.2002

o Competență  în  constatarea  și  aplicarea  sancțiunilor  stabilite  de  Legea  nr.
365/2002.

 Directiva  2009/22/CE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului  din  23  aprilie  2009

privind  acțiunile  în  încetare  în  ceea  ce  privește  protecția  intereselor  consumatorilor

implementată  prin  Hotărârea  nr.  1553/2004  privind  unele  modalități  de  încetare  a

practicilor  ilicite  în  domeniul  protecției  intereselor  colective  ale  consumatorilor,  cu
modificările ulterioare

o Competență  în  primirea  şi  soluționarea  petițiilor  ce  sunt  formulate  de  către

consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, referitoare la săvârşirea de
fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, pentru
Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind

armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea

informațională și Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23

aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator implementate prin
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

o Competență în constatarea contravențiilor prevăzute la art. 190 și 191 din Legea

nr. 8/1996 și aplicarea sancțiunilor aferente.

3.16 Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)

Inspectoratul general al Poliției Române, din cadrul MAI, deține o serie de atribuții cu privire

la prevenirea și combaterea criminalității informatice, fiind astfel implicată în problematica

abuzurilor  și litigiilor din domeniul comerțului electronic. Aceste atribuții sunt stabilite prin

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, precum și prin alte
acte  ce  reglementează  domeniul,  astfel:  conduce,  îndrumă  şi  controlează  activitatea

27



unităților  de  poliție  subordonate,  desfăşoară  activități  de  investigare  şi  cercetare  a

infracțiunilor  deosebit  de  grave,  circumscrise  crimei  organizate,  criminalității  economico-

financiare  sau  bancare,  a  altor  infracțiuni ce  fac  obiectul  cauzelor  penale  aflate  în

supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, precum şi orice

alte atribuții date în competența sa prin lege.

3.17 Politia de Frontieră Română

Poliția  de Frontieră Română face parte din Ministerul  Afacerilor  Interne  și  este instituția
specializată  a  statului  care  exercita  atribuțiile  ce  îi  revin  cu  privire  la  supravegherea  și
controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migrației ilegale si a faptelor

specifice  criminalității  transfrontaliere  săvârșite  în  zona  de  competență,  respectarea

regimului  juridic  al  frontierei  de  stat,  pașapoartelor  și  străinilor,  asigurarea  intereselor

statului roman pe Dunărea interioara, inclusiv brațul Macin și canalul Sulina situate în afara

zonei de frontieră, în zona contiguă  și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii si

liniștii publice in zona de competenta, în condițiile legii. Aceste atribuții îi sunt conferite de

Ordonanța de Urgență nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si funcționarea Politiei
de Frontiera Române.

În sfera comerțului electronic, Politia de Frontiera asigură derularea corectă a traficului de

persoane și mărfuri în punctele de trecere. 

3.18 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 

Ministerul Afacerilor Externe este, potrivit OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România coordonatorul național
al IMI în domeniul serviciilor, IMI reprezentând platforma electronică prin intermediul căreia
se  realizează  schimbul  de  informații  şi  comunicarea  între  autoritățile  competente,  care

decurg din obligațiile de cooperare administrativă prevăzute la nivelul OUG nr. 49/2009.

De asemenea, conform OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,  în scopul

asigurării coordonării interinstituționale a procesului de formulare a poziției naționale privind

inițiativele europene legislative respectiv fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului

Afacerilor  Externe funcționează Sistemul  național  de gestionare a afacerilor  europene în

vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene. 

Având în vedere faptul  că legislația  națională în  domeniul  comerțului  electronic este, cu

preponderență,  derivată  din  cea  europeană  și  că,  în  momentul  de  față,  există,  la  nivel

european,  o  serie  de  propuneri  de  reglementare  aflate  în  diferite  faze  de  elaborare  și
consultare,  semnalăm rolul  de coordonare al  Ministerului  Afacerilor  Externe conferit  prin
OUG nr. 96/2012.   

3.19 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)

Un  rol  central  în  domeniul  comerțului  electronic  îl  ocupă  Ministerul  Comunicațiilor  și
Societății Informaționale. Atribuțiile acestui minister sunt acordate prin Legea nr. 365/2002

privind comerțul electronic și prin  HG nr. 36/2017 în care se prevede că revine MCSI, în

calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, sarcina supravegherii  și controlării
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respectării prevederilor legale din domeniul comerțului electronic. De asemenea, prin HG nr.

36/2017 se stabilesc în competența MCSI următoarele atribuții relevante:

o exercitarea atribuțiilor autorității  de reglementare  și  supraveghere în domeniul
semnăturii  electronice,  prevăzute  de  Legea  nr.  455/2001  privind  semnătura
electronică, republicată;  

o exercitarea atribuțiilor autorității  de reglementare  și  supraveghere în domeniul
mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

o supravegherea  și  controlul  respectării  prevederilor  legale  referitoare  la

înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice.

Totodată, prin Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă  și  de abrogare a Directivei  1999/93/CE  pus în aplicare  prin

Ordinul nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de
prestator  de  servicii  de  încredere  calificat  în  conformitate  cu  Regulamentul  (UE)  nr.
910/2014 al Parlamentului European  și  al Consiliului din 23 iulie 2014,  MCSI dobândește
următoarele atribuții:

o Exercită atribuțiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de

încredere calificați  stabiliți  pe teritoriul României, precum  și  ia măsurile, după

caz,  în  legătură  cu  prestatorii  de  servicii  de  încredere  necalificați  stabiliți  pe
teritoriul  României,  în  conformitate  cu  Regulamentul  (UE)  nr.  910/2014  al
Parlamentului  European  și  al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea

electronică  și  serviciile  de  încredere  pentru  tranzacțiile  electronice  pe  piața
internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

o Instituie, menține  și publică liste care includ informații referitoare la prestatorii

de  servicii  de  încredere  calificați  pentru  care  este  responsabil,  împreună  cu

informații  referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceștia, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

De asemenea, prin Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23

aprilie  2009  privind  acțiunile în  încetare  în  ceea  ce  privește  protecția  intereselor

consumatorilor implementată prin HG nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a

practicilor  ilicite  în  domeniul  protecției  intereselor  colective  ale  consumatorilor,  cu

modificările ulterioare, MCSI dobândește competență în primirea și soluționarea petițiilor ce

sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizațiilor abilitate, referitoare la

săvârșirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor,

pentru Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

3.20 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI)

Institutul  Național  de  Cercetare-Dezvoltare  în  Informatică  are,  potrivit  Hotărârii  nr.

1621/2003 pentru organizarea şi funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
în  Informatică  -  ICI  Bucureşti,  ca  obiect  principal  de  activitate,  efectuarea de  cercetări
ştiințifice  şi  dezvoltări  tehnologice  în  domeniul  tehnologiilor  informației  şi  comunicațiilor,

29



suport al  dezvoltării  societății  informaționale, având o viziune integrată a componentelor

sistemelor de comerț electronic care creează dificultăți pentru operatori  și/sau utilizatori ai
schimburilor comerciale în sistem electronic.

Totodată, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică este delegat de către
autoritatea internațională abilitată pentru delegarea domeniilor de nivel superior în Internet
-  IANA  (INTERNET  ASSIGNED  NUMBERS  AUTORITY)  ca  registru  de  administrare  al
domeniului ”.ro”.

În acest sens, în conformitate cu prevederile actului normativ amintit, obiectul de activitate
a institutului cuprinde, între altele, organizarea, administrarea și gestionarea TLD (top level

domain) ”.ro”, îndeplinind astfel funcția de registru pentru numele de domenii ”.ro”. 

Administrând  name-server-ele  pentru  domeniul  „.ro”,  serviciul  pentru  administrarea
numelor de domenii „.ro”, are o mare responsabilitate în asigurarea funcționării stabile şi

fără  întreruperi  a  serviciilor  Internet  în  spațiul  „.ro”.  Nefuncționarea  name-serverelor

primare şi secundare pentru „.ro” face imposibilă folosirea serviciilor Internet în spațiul „.ro”,

afectând  întregul  sistem socio-economic,  având  în  vedere  dependența tot  mai  mare  de

Internet a serviciilor  bancare, sistemelor de guvernare electronică, comerțului  electronic,

sistemelor educaționale etc.

3.21 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  este,  conform  HG nr.  51/2018

privind  organizarea  şi  funcționarea  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi  Administrației

Publice,  autoritatea  pentru:  dezvoltare  regională,  coeziune  și  dezvoltare  teritorială,

cooperare  transfrontalieră,  transnațională  și  interregională,  disciplina  în  construcții,
amenajarea teritoriului,  urbanism  și  arhitectură, amenajarea spațiului  maritim, mobilitate

urbană,  locuire,  locuințe,  clădiri  de  locuit,  reabilitarea  termică  a  clădirilor,  gestiune  și
dezvoltare  imobiliar-edilitară,  lucrări  publice,  construcții,  descentralizare,  reformă  și
reorganizare  administrativ-teritorială,  fiscalitate  și  finanțe  publice  locale,  dezvoltarea

serviciilor comunitare de utilități publice, ajutor de stat aprobat de autoritățile administrației

publice  locale,  parcuri  industriale,  programarea,  coordonarea,  monitorizarea  și  controlul

utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană
pentru programele din domeniile sale de activitate.

Analiza  efectuată  a  relevat  faptul  că  instituția  nu  deține  atribuții  în  sfera  comerțului
electronic. 

3.22 Ministerul Finanțelor Publice (MFP)

Ministerul  Finanțelor  Publice  se  organizează  şi  funcționează  ca  organ  de  specialitate  al

administrației  publice  centrale,  cu  personalitate  juridică,  în  subordinea  Guvernului,  care

aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Conform HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

acesta are următoarele atribuții:

o Asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii
Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului:
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fiscal,  bugetar,  contabilitate  publică,  reglementări  contabile,  datorie  publică,
audit  public  intern,  managementul  investițiilor  publice,  domenii  reglementate
specific;

o Elaborează legislația principală în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri
ale  bugetului  general  consolidat  şi  în  domeniul  vamal,  inclusiv  administrarea
acestora, în colaborare cu instituțiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia;

o elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a

Codului fiscal, în colaborare şi cu consultarea Agenției Naționale de Administrare
Fiscală.

Prin rolul său de inițiator al legislației în domeniul fiscal și vamal, activitatea MFP are impact

asupra domeniului comerțului electronic. 

3.23 Ministerul  pentru  Mediul  de  Afaceri,  Comerț şi  Antreprenoriat
(MMACA)

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat se organizează şi funcționează

ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care
aplică  strategia  şi  Programul  de  guvernare  în  domeniile  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii,
mediului de afaceri, comerțului, antreprenoriatului şi investițiilor străine, în concordanță cu

cerințele economiei de piață şi pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Atribuțiile MMACA sunt date de Hotărârea nr. 23/2017 privind organizarea şi funcționarea

Ministerului  pentru  Mediul  de  Afaceri,  Comerț şi  Antreprenoriat,  prin  care  se  stabilesc
următoarele:

o Inițiază, negociază sau participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de

convenții,  acorduri  şi  alte  înțelegeri  internaționale  de  natură  economică  sau

propune întocmirea procedurilor de aderare la cele existente, în condițiile legii;

o Inițiază,  propune,  implementează,  coordonează  şi  monitorizează  acțiuni  în
domeniul reducerii barierelor administrative;

o Asigură un dialog permanent cu Parlamentul României  pe aspecte de politică

comercială;  elaborează  documentații  specifice  pe  componente  de  politică
comercială,  la  solicitările  punctuale  ale  comisiilor  de  specialitate  ale
Parlamentului  României;  participă  şi  informează  asupra  stadiului  negocierilor
comerciale şi pentru ratificarea acordurilor şi tratatelor de comerț liber bilateral,
regional, plurilateral şi multilateral;

o Acordă, la cerere, asistență de specialitate producătorilor naționali şi europeni în

vederea asigurării unei concurențe loiale pe piața internă a Uniunii Europene;

o Organizează  activitatea  de  prelucrare  şi  gestionare  de  informații  şi  date  în

domeniul comerțului;

o Oferă  şi  asigură  operatorilor  economici  informații  de  piață  şi  oportunități  de

afaceri privind accesul pe piețele externe şi acordă asistență de specialitate în

procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară şi în străinătate.
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Atribuțiile MMACA sunt relevante pentru domeniul comerțului electronic, ca parte integrantă

din comerț, în general, având în vedere că orice strategie sau politică în domeniul comerțului

va avea efecte, în mod automat, asupra domeniului comerțului electronic. 

3.24 Ministerul Sănătății
Ministerul  Sănătății  este  organ  de  specialitate  al  administrației  publice  centrale,  cu

personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Instituția stabilește condițiile în care pot fi

comercializate medicamente prin intermediul comerțului electronic, în acord cu  Legea nr.

160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. 

3.25 Ministerul Turismului (MT)

Ministerul Turismului se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației
publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare
în domeniul turismului în concordanță cu cerințele economiei de piață şi pentru stimularea

inițiativei operatorilor economici din domeniul de competență. 

Atribuțiile Ministerului Turismului sunt conferite de Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele
de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor
acte normative, astfel:

o Se  constituie  ca  punct  de  contact  central  care  să  faciliteze  cooperarea

administrativă şi supravegherea agențiilor de turism organizatoare, stabilite pe

teritoriul României, care desfăşoară activități în mai multe state membre; 

o Pune  la  dispoziția  tuturor  punctelor  de  contact  centrale  toate  informațiile
necesare  privind  cerințele  naționale  de  protecție  în  caz  de  insolvență  şi

identitatea  entității  responsabile  pentru  protecția  în  caz  de  insolvență pentru

agenții de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României; 

o Asigură  accesul  tuturor  celorlalte  puncte  de  contact  centrale  la  toate  listele

disponibile  în  care  sunt  prezentate  agențiile  de  turism  organizatoare  care

respectă obligațiile de protecție în caz de insolvență. Orice astfel de listă este
accesibilă publicului, inclusiv online;  

o Dacă există îndoieli cu privire la protecția în caz de insolvență a unei agenții de
turism organizatoare, Ministerul Turismului solicită clarificări din partea statului
membru în care este stabilită aceasta;  

o Răspunde  solicitărilor  din  partea  altor  state  membre  cât  mai  curând  posibil,

ținând seama de urgență şi de complexitatea problemei. În orice caz, un prim
răspuns se transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea
solicitării;

o Supraveghează şi controlează respectarea dispozițiilor Ordonanței nr. 2/2018  în

aria sa de competență;

o Constatarea  contravențiilor  şi  aplicarea  sancțiunilor  pentru  contravențiile
prevăzute în Ordonanța nr. 2/2018. 
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Actul normativ menționat  stabilește cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect

pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători și
comercianți în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor  și a bunei

funcționări  a  pieței,  aceste reguli  având aplicare  și  în  domeniul  comercializării  on-line  a

pachetelor de servicii de călătorie și serviciilor de călătorie asociate.

3.26 Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) 

Oficiul  Național  al  Registrului  Comerțului  (ONRC) este instituția  publică,  cu personalitate

juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de
stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul
comerțului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Instituția nu deține în acest moment atribuții strict în domeniul comerțului electronic. 

3.27 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

Oficiul  Român  pentru  Drepturile  de  Autor  este  unica  autoritate  de  reglementare,
supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică în domeniul drepturilor de

autor  și al drepturilor conexe, având printre atribuții  și controlul respectării legislației din

domeniu, a funcționării  și activității organismelor de gestiune colectivă, stabilind măsuri de

intrare în legalitate sau aplicarea unor sancțiuni. Aceste atribuții sunt stabilite prin Legea nr.

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Astfel, această instituție este adesea

implicată în problematica abuzurilor și litigiilor din domeniul drepturilor de autor, cu aplicare

în sfera comerțului electronic,  ținând cont de incidența ridicată a domeniului drepturilor de
autor în această sferă.

Prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind

armonizarea anumitor aspecte ale dreptului  de autor  și  drepturilor  conexe în societatea

informațională  și Directiva  2009/24/CE a Parlamentului  European  și  a  Consiliului  din  23

aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator  implementate prin
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe se stabilesc în sarcina ORDA
următoarele atribuții:

o Este  desemnată  autoritate  unică  de  reglementare,  evidență  prin  registre

naționale,  supraveghere, autorizare, arbitraj şi  constatare tehnico-ştiințifică în
domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe;

o Elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

o Colaborează cu autoritățile similare din statele membre ale Uniunii Europene în
scopul monitorizării aplicării prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul
de autor şi drepturile conexe;

o Controlează, pe cheltuială proprie, din oficiu sau în urma unei sesizări scrise,

respectarea legislației din domeniu, funcționarea şi activitatea organismelor de
gestiune colectivă, inclusiv  prin permiterea accesului  la sistemul  informatic  al
acestora şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancțiuni, după
caz;
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o Reglementează  activitatea  din  domeniu  prin  decizii  ale  directorului  general,
potrivit legii;

o Organizează şi administrează contra cost înregistrarea în registrele naționale şi

în alte evidențe naționale specifice, prevăzute de lege;

o Competență  în  constatarea  contravențiilor  prevăzute  la  art.  190  și  191  și
aplicarea sancțiunilor aferente.

3.28 Poliția Locală

Poliția  locală  se  organizează  şi  funcționează,  prin  hotărâre  a  autorității  deliberative  a

administrației  publice  locale,  ca  un  compartiment  funcțional  în  cadrul  aparatului  de

specialitate  al  primarului/primarului  general  sau ca instituție  publică de interes local,  cu
personalitate juridică.

În  domeniul  activității  comerciale,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  poliției  locale  nr.

155/2010, poliția locală are următoarele atribuții:  

o Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerțului

stradal şi a activităților comerciale, respectiv a condițiilor şi a locurilor stabilite

de autoritățile administrației publice locale;  

o Verifică existența la locul de desfăşurare a activității comerciale a autorizațiilor, a

aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare
metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau
acte administrative ale autorităților administrației publice centrale şi locale;  

o Verifică  respectarea  normelor  legale  privind  comercializarea  obiectelor  cu
caracter religios;  

o Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerț şi prestări de servicii stabilite

prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;  

o Cooperează  şi  acordă  sprijin  autorităților  de  control  sanitar,  de  mediu  şi  de

protecție  a  consumatorilor  în  exercitarea  atribuțiilor  de  serviciu  specifice
domeniului de activitate al acestora;  

o Verifică  respectarea  obligațiilor  ce  revin  operatorilor  economici  cu  privire  la

afişarea  prețurilor,  a  produselor  comercializate  şi  a  serviciilor  şi  sesizează

autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;  

o Verifică şi soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități
de  producție,  comerț sau prestări  de servicii  desfăşurate  în  locuri  publice  cu
încălcarea normelor legale;  

o Constată  contravenții  şi  aplică  sancțiuni  pentru  încălcarea  normelor  legale

specifice  realizării  atribuțiilor  stabilite  în  sarcina  autorităților  administrației
publice locale.  

Astfel, polițiştii locali cu atribuții  în domeniul activității comerciale desfăşoară următoarele

activități:  
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o Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecție a

consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;  

o controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu

privire la afişarea prețurilor.  

3.29 Poșta Română

Compania  Națională Poşta Română S.A.  este operatorul  național  din domeniul  serviciilor
poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Comunicatiilor si
pentru Societatea Informațională şi Fondul Proprietatea.

Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicațiilor poştale, obiectul principal
de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poştă şi colaborarea
cu  organizații  similare  străine  în  realizarea  acestor  servicii  pe  plan  internațional,  în

conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2013 privind serviciile poştale şi a licențelor ori

autorizațiilor acordate.

C.N. Poşta Română S.A. este operatorul național în domeniul serviciilor poştale, furnizor unic
de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul României. Poşta Română participă pe
piața liberă a serviciilor de poştă şi presă cu valoare adaugată în calitate de concurent. 

În sfera comerțului electronic, Compania Națională Poşta Română S.A îndeplineşte, în baza

Autorizației nr. 618/2013 emisă de Autoritatea Națională a Vămilor, formalități  vamale în
numele utilizatorilor de servicii poştale – persoane fizice destinatari ai trimiterilor poştale
extracomunitare, precum şi plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import
(taxe vamale, TVA şi/sau accize) în vederea acordării liberului de vamă şi punerea în liberă
circulație a trimiterilor poştale internaționale.

3.30 Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul  General  al  Guvernului  (SGG)  se  organizează  şi  funcționează  ca  instituție
publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului,  având rolul de a asigura
derularea operațiunilor  tehnice  şi  de strategie  aferente  actelor  de guvernare,  rezolvarea

problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activității guvernului şi a prim-

ministrului,  precum şi  reprezentarea  guvernului  şi  a  prim-ministrului  în  fața  instanțelor
judecătoreşti.

Secretariatul  General  al  Guvernului  asigură,  prin aparatul  propriu,  continuitatea derulării
operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de
stabilitate a guvernării.

Rolul SGG în domeniul comerțului electronic a fost avut în vedere în urma analizei  HG nr.

37/2018 privind organizarea Ministerului Comunicațiilor  și Societății Informaționale, Art. 4,
aliniatul (5), care prevede:

o Organizarea,  implementarea,  realizarea  şi  administrarea  tuturor  programelor

guvernamentale la nivel național privind infrastructura de comunicații, sistemele

şi serviciile privind societatea informațională se realizează cu acordul Ministerului

35



Comunicațiilor şi Societății Informaționale, iar coordonarea şi controlul acestora

prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii.

Instituția s-a identificat ca neavând în acest moment atribuții în sfera comerțului electronic.

4 Consultarea instituțiilor publice
Consultarea instituțiilor publice a cuprins un număr de 30 de instituții  publice cu atribuții
directe sau indirecte în zona comerțului electronic, așa cum au fost identificate în cadrul

activităților derulate în cadrul proiectului  și descrise în capitolul anterior, acestea fiind cele
din lista de mai jos. Chestionarul a fost aplicat în perioada august-septembrie 2018. 

1. ANAF - Direcția Generală a Vămilor
2. ANAF - Direcția Generală Antifraudă Fiscală
3. Agenția Națională pentru Achizitii Publice
4. Agenția pentru Agenda Digitală a României
5. Autoritatea de Supraveghere Financiară
6. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
7. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
8. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
9. Centrul European al Consumatorilor din România
10.Banca Națională a României
11.Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO
12.Consiliul Concurenței
13.Consiliul Național de Solutionare a Contestațiilor
14. Institutul Național de Statistică
15.Ministerul Afacerilor Interne
16. Inspectoratul General al Poliției Române
17.Poliția de Frontieră Română
18.Ministerul Afacerilor Externe 
19.Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
20. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
21.Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
22.Ministerul Justiției
23.Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
24.Ministerul Sănătății
25.Oficiul Național al Registrului Comerțului
26.Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
27.Ministerul Turismului
28.Poliția Locală
29.Poliția de Frontieră Română
30.Secretariatul General al Guvernului

Nu toți  reprezentanții  instituțiilor  publice  din lista  de mai  sus au răspuns solicitării  de a

răspunde la întrebările din chestionarul elaborat pentru interogarea instituțiilor publice, în

cadrul unui interviu față în față. Motivele invocate au fost, cel mai adesea, cele legate de

lipsa  atribuțiilor  directe  în  domeniul  comerțului  electronic  respectiv  faptul  că  și-au  spus

părerea în cadrul atelierelor de lucru organizate în cadrul activității A2 ”Analiza în detaliu a
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reglementarilor din domeniul comerțului electronic  și identificarea masurilor de modificare

necesare” și că nu consideră că există alte elemente pe care le pot adăuga în cadrul unei

discuții față în față. Din acest motiv, am colectat în cadrul acestei activități numai punctele

de vedere a 24 de instituții dintre cele cărora le-a fost solicitat feed-back-ul.  

Instituțiile respondente au fost:

1. Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică
2. Oficiul Național al Registrului Comerțului
3. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
4. Agenția pentru Agenda Digitală a României
5. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
6. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
7. Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor
8. Compania Națională Poșta Română
9. Agenția Națională pentru Achiziții Publice
10. Institutul Național de Statistică
11.Ministerul Afacerilor Externe
12.Ministerul  Finanțelor  Publice  -  Direcția  Generală  de  Legislație  Cod  Fiscal  și

Reglementări Vamale
13.Secretariatul General al Guvernului
14.ANAF - Direcția generală antifraudă fiscală
15.ANAF - Direcția generală a vămilor
16.Consiliul Concurenței
17.MFP - Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și

contabile
18.Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
19.Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO
20.Ministerul Justiției
21.Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 
22.Banca Națională a României
23.Ministerul Afacerilor Interne
24.Ministerul Turismului

Dintre acestea, numai 4 s-au identificat ca având atribuții în domeniul comerțului electronic

(ANPC,  ANAF,  ANSPDCP,  Consiliul  Concurenței)  deși,  după cum se  va  vedea în  cele  ce

urmează, mult mai multe instituții dețin atribuții în sfera comerțului electronic, în domeniul

de competență.

Rugate  să  precizeze,  în  baza  informațiilor  pe  care  le  dețin,  dacă,  pentru  îndeplinirea

atribuțiilor colaborează cu alte instituții publice și dacă au încheiat protocoale de colaborarea

cu acestea, un număr mic de instituții  au menționat astfel de colaborări. Menționăm aici

răspunsul ANAF care a precizat că are colaborări cu IGPR, Ministerul Public și alte instituții,
colaborări care îi  permit să își  deruleze activitatea de combatere în cazul descoperirii  de

încălcări  ale  prevederilor  legale  naționale,  care,  potrivit  legislației  naționale  constituie

infracțiuni. De asemenea ANAF a indicat că are un protocol de colaborare cu ICI și ANAF. 
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De  altfel,  tot  ANAF  a  menționat,  la  întrebarea  ”În  ce  măsura  considerați  că  instituția
dumneavoastră  are  capacitatea  (tehnică,  de  personal,  financiară  etc.)  de  a  își  îndeplini

satisfăcător aceste atribuții?” faptul că resimte nevoia întăririi capacității administrative de

control a activităților de control electronic.

5 Concluzii  referitoare la activitatea derulată de
instituțiile  cu  responsabilități  în  domeniul
comerțului electronic cu privire la implementarea
și gestionarea acestuia și recomandări

Analizând  și  coroborând informațiile  obținute  în  cadrul  interviurilor  derulate cu instituțiile
publice  respondente cu ceea cu concluziile  atelierelor  de lucru derulate,  putem sintetiza
următoarele aspecte legate de activitatea instituțiilor publice cu atribuții în sfera comerțului

electronic,  dificultăți  întâmpinate  și  posibilități  de  îmbunătățire  care  se  concretizează  în

următoarele concluzii și recomandări: 

5.1 Agenția Națională de Administrare Fiscală

În urma discuțiilor cu reprezentanții instituției, s-au desprins următoarele concluzii:

 Cercetarea  efectuată  în  rândul  furnizorilor  de  servicii  de  comerț electronic

(consumatorii  de servicii de comerț electronic având puțină relevanță pentru acest

domeniu, impunerea  și  colectarea taxelor de la furnizori,  precum  și  a sancțiunilor

incidente afectându-i pe aceștia în mod indirect) a relevat (ca de altfel pentru toți
operatorii economici din țara noastră) percepția pozitivă a schimbării atitudinii ANAF

în relația cu contribuabilii, concretizată în accentuarea abordării preventive, ceea ce a

redus semnificativ  numărul  sancțiunilor  și  –  pe cale de consecință - a pierderilor
înregistrate de companii. 

 Mai mult, schimbarea de atitudine a dus la o cooperare mai bună între companii  și
inspectorii fiscali  și la creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor
persoane juridice, dezideratul principal al politicii fiscale a oricărui stat.

 Totuși,  identificarea  furnizorilor  de  servicii  de  comerț electronic  care  practică
evaziunea fiscală rămâne una dintre principalele teme de îngrijorare pentru furnizorii
care se conformează obligațiilor fiscale (adică imensa majoritate a acestora). Dincolo

de respectarea obligațiilor  legale  și  asigurării  unor  mecanisme echitabile  pe piața
specifică, evaziunea permite practicarea unor prețuri care pun în pericol competitorii

onești, împiedicând valorificarea ofertelor acestora din urmă.

 ANAF  și-a  exprimat  deplina  deschidere  pentru  îmbunătățirea  mecanismelor  de

identificare  și  sancționare  a  practicilor  evazioniste  pe  piața  serviciilor  de  comerț
electronic,  relevând  de  asemenea  că  identificarea  și  sancționare  sunt  mult  mai

complicate în cazul tranzacțiilor efectuate în mediul virtual decât în cazul magazinelor
fizice.

 În  legătură  cu  aceste  mecanisme,  trebuie  menționat  că  ANAF  a  încheiat

convenții/protocoale/memorandumuri de colaborare cu organizațiile relevante pentru

identificarea practicilor  și  a persoanelor evazioniste. Cu toate acestea, apar unele
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dificultăți  mai  ales  în  cazurile  în  care  cei  care  practică  evaziunea  sunt  de  facto
achizitori ai unor site-uri existente. Astfel, dacă în cazul înregistrării site-urilor, ICI
prin  RoTLD  asigură  cunoașterea  tuturor  elementelor  de  identificare  a  clienților

(conform cerințelor de ”cunoaștere a clienților” – KYC - Know Your Client) în cazul
revânzărilor/preluărilor de site-uri este mai greu de asigurat această trasabilitate.  

 O altă practică de concurență neloială este reprezentată de punerea în piață, prin

intermediul mediului virtual, de către persoane fizice, care ajung la număr și volum

tranzacționat care depășește chiar nivelurile înregistrate de magazinele virtuale mici

și  mijlocii.  Mai  mult,  tratamentul  fiscal  de persoană fizică le  permite  acestora să

practice  prețuri  semnificativ  sub  cele  medii  de  piață,  aceștia  nefiind  obligați  să
plătească TVA, accize, impozit pe profit etc. 

 În  vederea  îmbunătățirii  procesului  de  identificare  și  sancționare  a  practicilor
evazioniste,  recomandarea  cuprinde  un  complex  de  măsuri,  care  ar  putea  fi
sintetizate astfel:

o Întărirea dialogului între ANAF și furnizorii de servicii de comerț electronic pe

baza mecanismului de colaborare între instituțiile publice ce vor avea rol în

implementarea  politicii  publice  în  domeniul  comerțului  electronic  și
reprezentanții mediului de afaceri, aceștia din urmă putând furniza informații
relevante  și  valoroase  privind  metodele  și  practicile  evazioniste  ale

competitorilor pe fiecare segment de piață de bunuri și servicii.

o Eventual  stabilirea  unui  volum/număr  de tranzacții  pentru  care  persoanele

fizice  să  trebuiască  să  plătească  taxele  de  punere  în  piață  la  fel  ca  și
persoanele  juridice  (comercianți  în  sistemul  de  comerț electronic),  pentru

categoriile  de  bunuri  și  servicii  tranzacționate  în  mediul  virtual  de  către
persoanele fizice. 

o Punerea la punct a unor metode de analiză Big Data care să reușească să

deceleze  tranzacții  neobișnuite  din  punct  de  vedere  al  prețurilor,  care  să

constituie indicații (avertizări) cu privire la posibile practici evazioniste. 

o De asemenea, în colaborare cu Poliția Română (în domeniul securității  și al

criminalității cibernetice și al fraudelor în sistemele de plăți electronice), cu ICI

și alte autorități relevante, trebuie găsite mijloace mai eficiente de blocare a

acelor site-uri care desfășoară practici ilegale în comerțul electronic. 

o La fel  ca  și  în  cazul  IGPR,  activitatea  ANAF de  urmărire  a  furnizorilor  de

servicii  de comerț electronic ce comit acte de evaziune este îngreunată de
identificarea dificilă  a  operatorilor  economici  care încalcă  legea,  unii  dintre
actorii economici care pun la dispoziție platformele pentru comerțul electronic

nereușind să pună în aplicare obligațiile ce le revin de cunoaștere a clientului

(”know your client”), în conformitate cu prevederile legislației europene.     

o Direcția Generală a Vămilor este un actor important în domeniul comerțului

electronic,  deoarece  este  singura  instituție  care  poate  asigura  un  control
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adecvat  al  coletelor  transmise ca urmare a comerțului  electronic.  În acest

sens, un dialog activ și permanent cu reprezentanții furnizorilor de servicii de

comerț electronic ar putea să orienteze mai bine inspecția coletelor spre acele

categorii  de  bunuri  care  sunt  cele  mai  predispuse  a  încălca  normele  și
standardele europene și legislația românească.          

5.2 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)

Cercetarea a vizat conturarea unei imagini cât mai detaliate a exercitării atribuțiilor legale ce
revin ANPC. Acest scop a fost urmărit din mai multe perspective, respectiv din cea a:

 Consumatorilor (beneficiarilor de servicii de comerț electronic)

 Furnizorilor de comerț electronic

 A celorlalte instituții implicate în funcționarea comerțului electronic

Astfel,  din  perspectiva  funcționării  sectorului  de  comerț electronic  am  putut  sintetiza
următoarele constatări principale:

 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – își îndeplinește rolul

de  reprezentare  a  intereselor  consumatorilor  beneficiarilor  de  comerț electronic,

reușind să implementeze un sistem de rezolvare a problemelor legate de încălcarea

drepturilor consumatorilor în general, dar  și specific în domeniul e- comerț. Astăzi,

ANPC este de facto interfața dintre furnizorii  de bunuri  și  servicii  și  consumatori,

Autoritatea  fiind  sesizată  de  consumatori  chiar  și  pentru  spețe  care  nu  intră  în

competențele specifice de soluționare ale Autorității. În astfel de cazuri, Autoritatea
nu numai că nu refuză dialogul cu segmentele respective de consumatori, ci, mai
mult, facilitează adresarea cererilor respective către autoritățile competente pentru

rezolvarea spețelor respective: Poliția Română, ANAF etc.;

 Urmare a activității intense a ANPC în domeniul rezolvării divergențelor referitoare la

clauze contractuale, incidența clauzelor abuzive în contractele de furnizare de servicii

de comerț electronic și consumatori s-au diminuat semnificativ;

 Majoritatea covârșitoare a sesizărilor consumatorilor de servicii de comerț electronic

au fost și sunt rezolvate în favoarea consumatorilor nemulțumiți;

 Această  situație  pozitivă  per  ansamblu  a  protejării  intereselor  consumatorilor  de

servicii de comerț electronic se datorează în mod evident și:

o Realizării  atribuțiilor  ce  le  revin  autorităților  competente  responsabile  cu

aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor şi cooperarea dintre

acestea conform Hotărârii nr. 244/2007 și/mai ales a

o Cooperării dintre ANPC și autoritățile menționate mai sus. 

 ANPC  a  reușit  de  asemenea  să  coordoneze  implementarea  infrastructurii  și  a

funcționării  platformei  de  soluționare  alternativă  a  litigiilor  dintre  consumatori  şi

comercianți  conform  Regulamentului  UE;  totuși,  platforma  nu  reușește  își
demonstreze eficacitatea în planul soluționării litigiilor, numărul litigiilor soluționate în
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acest  mod  fiind  0.  Această  lipsă  de  eficacitate  nu  trebuie  neapărat  atribuită
funcționalității  platformei  ci  practicii  generale  în  ceea  ce  privește  soluționarea
amiabilă a litigiilor de orice natură; în acest sens este relevantă eficacitatea extrem
de scăzută  a  medierii  în  cazul  litigiilor  juridice,  în  ciuda eforturilor  și  investițiilor
efectuate de statul român în acest domeniu;    

 În  ciuda  aspectelor  pozitive  în  apărarea  intereselor  consumatorilor  de  servicii  de
comerț electronic,  din cercetarea realizată în rândurile furnizorilor au rezultat  și  o
serie de aspecte ce ar necesita îmbunătățiri; astfel, unul dintre principalele aspecte

negative menționate de furnizori este reprezentat de practica ne-unitară la nivelul

oficiilor  de  protecție  a  consumatorilor  în  plan  local.  Astfel,  furnizorii  au  invocat

existența  unor  cazuri  de  soluții  diferite  aplicate  de  către  oficiile  de  protecție  a

consumatorilor în diverse regiuni pentru același tip de speță litigioasă. În acest sens,

o  recomandare  pentru  îmbunătățirea  activității  ANPC  este  aceea  de  a  realiza  o

armonizare a soluțiilor aplicate în cazurile de încălcare a drepturilor beneficiarilor de

servicii de comerț electronic prin:

o Realizarea unui compendiu al principalelor categorii de încălcări a drepturilor

consumatorilor  în  fiecare  fază  din  ciclul  de  realizare  a  actelor  de  comerț
electronic  (identificarea  furnizorilor,  plasarea  comenzii,  încheierea
contractului, livrarea comenzii, sesizarea neconformităților etc.);

o Emiterea unor interpretări unitare a tratării acestor categorii de spețe pentru
facilitarea aplicării măsurilor de remediere de către inspectori pe tot teritoriul
țării;

o Prezentarea  acestor  interpretări  tuturor  inspectorilor  și  de  asemenea

furnizorilor/consumatorilor de servicii de comerț electronic în scopul realizării

unei  prevenții  mai  eficace  a  apariției  cazurilor  de  încălcare  a  dreptului
consumatorilor.

 Cercetarea în rândul comercianților a relevat existența unei practici generalizate de

concesii  făcute  de  către  aceștia  în  cazul  retururilor  de  produse  furnizate  prin

intermediul comerțului electronic; astfel în ciuda existenței unor clauze de protecție
împotriva retururilor abuzive (cazuri în care beneficiarii ar trebui să suporte o serie
de  costuri  aferente,  de  exemplu,  uzurii  produselor  returnate  etc.),  în  practică,
furnizorii decid să nu activeze aceste clauze (și  deci să suporte ei înșiși pierderile

aferente) din dorința de a nu-și afecta imaginea pe piața specifică. Pentru a asigura o

reprezentare mai echilibrată a drepturilor comercianților și simetria în relația furnizor/

cumpărător în comerțul electronic (în condițiile în care drepturile consumatorilor sunt

apărate în mod sistematic  de o instituția a statului),  considerăm că asociațiile  de

afaceri  ale  comercianților  ar  trebui  să  contrapună  analize  și  propuneri  de natură

legislativă/administrativă  sau  chiar  instituțională  care  să  reechilibreze  aceste
raporturi comerciale.      
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5.3 Centrul European al Consumatorilor din România

Activitatea de cercetare a avut în vedere determinarea atribuțiilor legale ce revin Centrului

European  al  Consumatorilor  din  România  (ECC)  și  a  dus  la  conturarea  următoarelor
concluzii: 

 Din  perspectiva  atribuțiilor  autorității  în  sfera  managementului  procedurii  de

Soluționare  Alternativă  a  Disputelor  (SAL),  respectiv  a  platformei  de  Soluționare
Online  a  Litigiilor  (SOL)  în  baza  Regulamentului  (UE)  nr.  524/2013  privind
soluționarea online a litigiilor de consum, aprecierile mediului de afaceri au fost de

natură pozitivă, metoda de soluționare indicată fiind de natură a facilita rezolvarea

facilă a diferendelor ivite între consumatori și comercianți:

 Activitatea de cercetare derulată în rândul furnizorilor de servicii de comerț electronic

a  relevat  și  cu  această  ocazie  (similar  situației  descrise  în  cazul  interacțiunii  cu

Autoritatea  Națională  pentru  Protecția  Consumatorilor)  existența  unei  practici

generalizate de concesii făcute de către comercianți în cadrul litigiilor soluționate prin

intermediul platformei de Soluționare Online a Litigiilor, precum și o aplecare către

alternativa soluționării diferendelor existente în afara sferei de acțiune a instanțelor

judecătorești competente, din rațiuni de timp, cost, respectiv imagine de piață; 

 Totodată, au fost mențiune concluziile conform cărora comercianții activi în domeniul

comerțului electronic decid să nu activeze clauzele contractuale favorabile acestora,

în  cadrul  diferendelor  existente  cu  consumatorii,  din  dorința  de  a  nu-și  afecta

imaginea pe piața specifică. 

5.4 Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Analiza a relevat că instituția poate reprezenta un model de bună practică pentru
cazul  vânzării  on-line  a  unor  produse  reglementate.  În  acest  context  Ministerul
Sănătății  ar putea profita de experiența ASF în publicarea de regulamente, ghiduri

precum și pentru stabilirea unui mod de verificare periodică a respectării regulilor de

către comercianți.

5.5 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP)

 În urma cercetării  efectuate în rândul  furnizorilor  de servicii  de comerț electronic

percepția  a  fost  identificată  ca  pozitivă  din  perspectiva  modificărilor  legislative

survenite în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în perioada recentă, la

nivel comunitar și național. 

 Cu  toate  acestea,  având  în  vedere  regimul  sancționator  implementat  la  nivelul

Regulamentului  nr.  679 din 27 aprilie  2016 privind protecția  persoanelor fizice în

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a
acestor  date  şi  de abrogare a Directivei  95/46/CE (Regulamentul  general  privind
protecția  datelor),  sancțiuni  mergând până la nivelul  a 4% din cifra  de afaceri  a

societăților (grupurilor de societăți), reprezentanții mediului de afaceri au relevat că
un dialog mai strâns, respectiv o etapă de consiliere metodologică ar fi de natură a
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aduce numeroase beneficii  din perspectiva prevenției  și  a încurajării  unei conduite

conforme a comercianților.

5.6 Centrul  Național  de  Răspuns  la  Incidente  de  Securitate
Cibernetică CERT-RO

 Etapele  de  dialog  derulate  cu  reprezentanții  mediului  de  afaceri  au  evidențiat  o

interacțiune relativ limitată cu instituția, situația descrisă fiind în acord cu atribuțiile și
rolul  independent  al  Centrului  Național  de  Răspuns  la  Incidente  de  Securitate

Cibernetică prin raportare la sfera comerțului electronic.

 Din perspectiva perspectivelor de dezvoltare a instituției în cauză, a fost evidențiată

de  către  reprezentanții  Centrului  Național  de  Răspuns  la  Incidente  de  Securitate

Cibernetică iminenta transpunere a Directivei 1148/2016 a Parlamentului European și
a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a
sistemelor informatice în Uniune. 

 În  urma  adoptării  la  nivel  național  a  cadrului  normativ  de  natură  a  transpune

legislația comunitară enunțată, autoritatea urmează a dobândi calitatea de punct unic

de  contact  la  nivel  național  responsabil  pentru  coordonarea aspectelor  legate  de

securitatea rețelelor și a sistemelor informatice și pentru cooperarea transfrontalieră

la  nivelul  Uniuni,  sens  în  care  va adresa  activități  de  audit  de  securitate  pentru

evaluarea securității rețelelor  și a sistemelor lor informatice, inclusiv a politicilor de

securitate documentate implementate de către operatorii de servicii esențiale.

 În  acest  sens,  din  analizele  realizate,  apare ca utilă  derularea unor  campanii  de
informare  a  consumatorilor,  cu  accent  asupra  cerințelor  de  securitate  aplicabile

rețelelor și sistemelor informatice utilizate de către aceștia.

5.7 Consiliul Concurenței

 Discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri au relevat că un dialog mai strâns cu

Consiliul Concurenței ar putea să aducă o valoare adăugată suplimentară atât pentru

funcționarea  pieței  de  servicii  de  comerț electronic,  cât  și  pentru  calitatea
monitorizării  pe  care  o  efectuează Consiliul,  reflectată  în  rapoartele  cu  privire  la
rezultatele  investigațiilor  realizate;  astfel,  comercianții  apreciază  că,  deși  cea mai

mare parte dintre concluziile ultimului raport realizat de către Consiliul Concurenței

referitor la practicile comerciale în comerțul online sunt corecte, unele dintre concluzii

conțin  aprecieri  subiective  referitoare  la  prețurile  practicate  în  sistem.  Aceste

concluzii  ar  putea  fi  mai  bine  fundamentate  printr-un  dialog  activ  cu  asociațiile
furnizoare de servicii de comerț electronic.

 Un  alt  subiect  care  ar  putea  constitui  un  subiect  de  reflecție  pentru  Consiliul

Concurenței  este  acela  referitor  la  posibilitatea  existenței  unor  abuzuri  de  poziție
dominante  a  firmelor  de  logistică/transport/curierat  în  special  în  perioadele  de
vânzări maxime – ”Black Friday”/sărbători de iarnă.   
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5.8 Inspectoratul General al Poliției Române

 Reprezentanții IGPR au subliniat că instituția dezvoltă mecanismele de identificare a

furnizorilor  de  servicii  de  comerț electronic  care  încalcă  prevederile  legale,  o

colaborare mai strânsă cu ICI  și  cu reprezentanții  furnizorilor putând aduce soluții
mai  eficiente  pentru  asigurarea  respectării  legii  în  acest  domeniu  de  activitate
economică. Trebuie menționat aici  că această colaborare se bazează pe un cadru

(protocol) de colaborare cu roluri și atribuții clar specificate pentru fiecare instituție în
parte. 

 Astfel,  la  fel  ca  și  în  cazul  acțiunilor  desfășurate  de  ANAF  pentru  identificarea
persoanelor  care  practică  evaziunea  fiscală,  în  activitatea  de  identificare  a
persoanelor care încalcă legea apar dificultăți în situațiile în care site-urile acestora

au fost cumpărate sau preluate de la proprietarii inițiali, ajungându-se la identități
evident false cum ar fi ”Albă ca zăpada”, ”Michael Jackson” etc.  

 Activitatea IGPR este îngreunată de identificarea dificilă a operatorilor economici care
încalcă legea, unii dintre actorii economici care pun la dispoziție platformele pentru

comerțul electronic nereușind să pună în aplicare obligațiile ce le revin de cunoaștere

a clientului (”know your client”), în conformitate cu prevederile legislației europene. 

5.9 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)

 În urma consultărilor,  atât cu mediul  de afaceri,  cât  și  cu instituțiile  publice care

compun arhitectura instituțională relevantă pentru comerțul electronic, a reieșit că, în

scopul  accelerării  creșterii  acestui  sector,  ar  fi  necesar  ca  MCSI  să  joace  un  rol

strategic pregnant în definirea strategiilor  și  mijloacelor de stimulare a dezvoltării

activității de comerț electronic. 

 În vederea asigurării unui demers strategic consecvent și consistent, este în primul

rând nevoie de o foarte bună analiză strategică a sectorului comerțului electronic.

Reprezentanții mediului de afaceri  și mediului instituțional din acest sector cred că
principalul sprijin pe care ar putea să îl primească de la MCSI ar consta în analize de
piață care să urmărească în mod fundamentat dinamicile specifice ale tuturor piețelor

secundare. Dezvoltarea unei asemenea capacități de analiză strategică nu se poate

realiza în absența unei foarte bune capacități de colectare și procesare a informațiilor

de  piață  (structuri  de  furnizare  a  serviciilor,  prețuri,  intensitatea  concurenței,

dimensiunea  comercianților  etc.),  de  monitorizare  a  principalelor  categorii  de

tranzacții și a actorilor din piață. 

 În  vederea  realizării  unui  asemenea  deziderat,  MCSI  ar  trebui  să  urmărească
următorii pași:

o Să stabilească, prin consultare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț
şi Antreprenoriat un mod de colaborare, în vederea realizării unor astfel de
analize,  având în  vedere că,  prin   HG nr.  23/2017 privind  organizarea şi
funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat îi
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revine acestui  minister  atribuția  de a  organiza  activitatea  de prelucrare  şi

gestionare de informații şi date în domeniul comerțului (de orice tip);

o Să dezvolte un proiect de ”big data” care să colecteze în timp real informații
de piață și pe care să le proceseze și structureze, astfel încât să deservească

cât  mai  bine  interesele  instituțiilor  implicate  în  monitorizarea  și  controlul

comerțului electronic, dar și comercianților1. 

5.10 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI)

 Reprezentanții ICI au precizat faptul că ICI, prin RoTLD, administrează domeniile on-
line  vândute  către  persoane  fizice  ori  juridice  din  România,  putând  furniza  doar
informații strict legate de traficul de pe site-urile administrate, fără a avea atribuții
sau capabilitatea administrativă de a efectua analize cu privire la conținutul  site-

urilor respective. De asemenea, au precizat faptul că instituția din care fac parte nu

poate bloca sau închide temporar/definitiv funcționarea unor anumitor domenii ce le

administrează  pe  baza  conținutului  acestora,  decât  în  cazul  în  care  primesc  o

solicitare în acest sens din partea unei instituții  ale statului, în baza unei hotărâri

judecătorești.

 În acest moment, ICI poate oferi informații doar în ceea ce privește cine anume a

cumpărat un domeniu din secțiunea domeniu.ro, precizându-se ca ar fi  necesar o
modificare legislativă care să permită ICI solicitarea de mult mai multe elemente de
legitimare a persoanelor fizice/juridice cumpărătoare.

 De asemenea ar trebui aduse clarificări  legislative asupra modului  în care ICI să
poată  asigura  identificarea  noilor  proprietari  de  site-uri  în  cazul
cumpărărilor/preluărilor de site-uri.

 ICI a participat ca partener într-un proiect cu finanțare europeană care a avut ca

scop elaborarea unei metodologii pe care agenții economici ce doresc să demareze o
afacere în mediul on-line ar trebui să o aplice în momentul lansării afacerii. Această
metodologie ar putea ajuta comercianții din mediul on-line atât în ceea ce privește
succesul  afacerii,  cât  și  în  ceea  ce  privește  marketing-ul  on-line  și  regulile  de
conduită ce trebuie respectate în mediul on-line.

5.11 Ministerul Finanțelor Publice

 Din perspectiva cercetării efectuate și în considerarea atribuțiilor autorității în cauză,

în sensul aplicării de către Ministerul Finanțelor Publice a strategiei şi Programului de

guvernare în domeniul finanțelor publice, prezintă relevanță constatările exprimate

cu privire la Agenția  Națională de Administrare Fiscală, ca instituție în subordinea
MFP.

1 Sectorul de comerț electronic este format în principal din companii mici cu o capacitate de analiza de piață redusă 
și care nu dispun de informații care să le ajute să își structureze ofertele și să aleagă furnizori de încredere. 
Analizele de piață care ar putea fi furnizate de MCSI în urma inițiativei propuse, ar sprijini acești comercianți în 
fundamentarea planurilor de afaceri și implicit în dezvoltarea sectorului de comerț electronic. 
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 Totodată,  în  perioada următoare,  va  apărea  necesitatea  transpunerii  prevederilor
legislației  comunitare  în  curs  de  elaborare,  privitoare  la  sistemul  comun  de
impozitare a serviciilor digitale. 

 Relevantă în acest sens este urmărirea procesului legislativ corespunzător Propunerii
de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale
pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale. Din perspectiva
stadiului  de adoptare, Propunerea de directivă în cauză a fost adoptată în cadrul
Comisiei  la  nivelul  anului  2018,  actualmente  având  loc  deliberări  cu  privire  la
propunerea de directivă în cadrul Consiliului.

5.12 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

 În cadrul activității de cercetare derulate, raportate la atribuțiile Ministerului pentru

Mediul  de  Afaceri,  Comerț şi  Antreprenoriat  în  sensul  aplicării  strategiei  şi

Programului  de  guvernare  în  domeniul  general  al  comerțului,  apare  ca  relevantă

inițiativa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat privitoare la

actualizarea legislației referitoare la activitățile de comerț pe teritoriul României. 

 Din informațiile obținute în perioada efectuării analizei, a rezultat că Ministerul pentru

Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a procedat la inițierea unui grup de lucru

în sensul realizării de consultări și propuneri privind actualizarea legislației referitoare

la activitățile  de comerț,  conducând în acest sens o serie de ateliere de lucru cu

participarea reprezentanților  instituțiilor  publice  cu atribuții  în domeniu,  între care

Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice,  Ministerul  Economiei,

Consiliul  Concurenței  și  Agenția  Națională  a  Administrației  Fiscale,  precum  și  cu

participarea  reprezentanților  mediului  de  afaceri,  respectiv  a  reprezentanților

asociațiilor patronale reprezentative.

 Unul  dintre  elemente  identificate  ca  prioritare  la  nivelul  grupului  de  lucru  astfel
constituit  este  premisa  conform  căreia  dezvoltarea  comerțului  (cu  precădere

electronic),  a  căpătat  o  amploare  deosebită  ce  impune  corelări  ale  legislației

incidente, eliminarea birocrației și a ambiguităților legislative, cu menținerea totodată

a unui grad ridicat de protecție și informare la nivelul consumatorilor.

 Conform informațiilor obținute pe perioada derulării activității de cercetare, o atenție
deosebită  a  fost  acordată  de  către  grupul  de  lucru  prevederilor  legale  aplicabile
vânzărilor de tip outlet, promoționale, de soldare sau lichidare de produse, precum și
stocării permanente a informației, respectiv platformelor de tip marketplace.

 Având în vedere discuțiile  inițiate la nivelul  atelierelor  de lucru derulate în cadrul

activității  de  analiză  cu  privire  la  prevederile  Ordonanței  nr.  99/2000  privind

comercializarea  produselor  și  serviciilor  de  piață  („OG  nr.  99/2000”),  precum  și
pozițiile  exprimate  de  către  comercianții  intervievați  cu  privire  la  aplicabilitatea

normelor enunțate în sfera comerțului electronic, respectiv opiniile  și recomandările

evidențiate la nivelul Analizei în detaliu a reglementărilor din domeniul e-comerț și
identificarea masurilor  de modificare  necesare,  apreciem că se impune instituirea
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unui mecanism colaborativ la nivelul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat respectiv a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

 Astfel, având în vedere rolul instituțional solid pe care îl joacă atât Ministerul pentru

Mediul  de  Afaceri,  Comerț și  Antreprenoriat  cât  și  Ministerul  Comunicațiilor  și
Societății Informaționale, în sfera comerțului, în considerarea relației de la parte la

întreg a comerțului electronic, raportat la comerț în general, apreciem că se impune

corelarea  analizelor  și  propunerilor  de  natură  legislativă/administrativă  sau  chiar

instituțională.

5.13 Ministerul Sănătății
 Instituția nu a dorit să răspundă solicitărilor de a participa la activitățile din acest

proiect  și  la  interviul  propus  pentru  clarificarea  rolurilor  și  responsabilităților

instituțiilor publice cu atribuții în sfera comerțului electronic. Credem că această lipsă

de răspuns se datorează timpului scurt scurs din momentul în care instituția a primit

atribuții  în  acest  domeniu,  prin  Legea  nr.  160/2018  pentru  modificarea  şi

completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Recomandăm Ministerului Sănătății să se

inspire din activitatea ASF în domeniul  comerțului  electronic,  ca bună practică de

reglementare și monitorizare a comercianților din sfera de competență.

5.14 Ministerul Turismului

 Instituția  a  declarat  că  dorește  să  i  se  aloce  atribuții  suplimentare  în  domeniul

comerțului  electronic,  dat  fiind  faptul  că  un  procent  mare  din  activitatea  de
comercializare a serviciilor si pachetelor turistice se derulează online. Recomandăm
din nou exemplul activității ASF în domeniul comerțului electronic, ca bună practică

de reglementare și monitorizare a comercianților din sfera de competență. 

5.15 Oficiul Român pentru Drepturile de autor

 Unul din domeniile principale de drept este reprezentat de protecția drepturilor de

autor, pornind de la constatarea evidentă că piratarea conținuturilor digitale este mai

ușor  de  realizat  și,  din  păcate,  mai  greu  de  instrumentat  decât  în  comerțul

tradițional. 

 Pe de altă parte, piratarea conținuturilor digitale este realizată în principal în afara

comerțului electronic, conținuturile digitale piratate fiind descărcate în afara oricărui

contract sau tranzacție comercială.

 Oficiul  Român  pentru  Drepturile  de  Autor  a  controlat,  identificat  și  sancționat
abaterile de la prevederile legale ale organismelor de gestiune colectivă.

 Reprezentanții instituției au precizat faptul că resursele (umane și financiare) de care

dispune instituția nu permit extinderea sistemelor și mecanismelor de control. 

 Mai mult, având în vedere impactul extrem de mare pe care valorificarea creativității
și  capacităților  inovatoare  existente  în  România  îl  poate  avea  asupra  creșterii
economice, este necesară realizarea unui demers strategic care să vizeze nu numai
protecția  drepturilor  de autor deja generate ci  și  stimularea generării  de noi  idei
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soluții  subsumate  drepturilor  de  autor  și/mai  ales  de  punere  în  piață a  acestora
pentru valorificarea cât mai bună a acestora.

 Subsecvent  acestui  demers  de  clarificare  strategică  a  gestionării  procesului  de
generare,  punere  în  piață  și  protecție  a  drepturilor  de  autor,  recomandăm

dezvoltarea  unui  proiect  de  întărire  a  capacității  instituționale  pentru  ORDA  și
instituțiile aflate în coordonarea sa pentru a asigura resursele necesare realizării cât

mai eficace a misiunii acestor instituții – protejarea drepturilor de autor. Proiectul ar

trebui  să conțină  și  o  componentă  semnificativă  de conștientizare  publică  asupra

problematicii specifice incidente drepturilor de autor, conștientizare care ar trebui să

meargă până la nivelul introducerii în educația școlară a unor noțiuni de bază privind
acest domeniu. 

5.16 Poliția Locală

 Un aspect care ar necesita îmbunătățiri este cel al activității Poliției Locale, care – așa
cum  a  relevat  cercetarea  în  rândul  mediului  de  afaceri  –  ridică  probleme  în
asigurarea  unei  practici  unitare  în  exercitarea  controlului  și/mai  ales  în  ceea  ce

privește aplicarea sancțiunilor  pentru încălcarea termenilor  contractelor  de comerț
electronic.      

5.17 Poșta Română

 Cercetarea realizată  în  cadrul  mediului  de  afaceri  specific  comerțului  electronic  a

rezultat că Poșta Română se afirmă în ultimul timp ca unul dintre cei mai importanți
actori economici în domeniu. Colaborarea cu unii dintre marii furnizori de comerț on-

line a dovedit că serviciile oferite de Poșta Română constituie o alternativă viabilă
pentru domeniu, mai ales în perioadele de vârf (”Black Friday”, sărbători de iarnă
etc.), perioade în care curierii nu pot asigura servicii la nivelul excepțional al cererii.

Faptul  Poșta  Română  prin  infrastructura  sa  de  distribuție  ajunge  în  proximitatea
practic a tuturor consumatorilor, poate suplini acest aflux suplimentar de colete.

 Ca  urmare,  Poșta  Română  poate  contribui  substanțial  la  creșterea  sectorului  de

comerț electronic  în  România,  mai  ales  dacă  ar  investi  în  modernizarea  rețelei,
sortare automată. În acest context,  recomandarea este aceea de implementare a
unui  proiect  de dezvoltare  a capacității  instituționale  a Poștei  Române,  cu  efecte

directe asupra creșterii volumelor de tranzacții electronice.

 Trebuie de asemenea clarificat cât mai urgent statutul de furnizor de servicii poștale
(ca serviciu universal) împreună cu ANCOM pentru a oferi o asigurare domeniului de
comerț electronic,  alături  de  cetățenii  beneficiari  ai  serviciilor  poștale  asupra
continuității furnizării acestui serviciu, având în vedere că delegarea de furnizare de
servicii poștale dată de ANCOM expiră la sfârșitul acestui an.  

6 Concluzii finale 
În urma analizei atribuțiilor, rolurilor și responsabilităților în domeniul comerțului electronic

la nivelul  administrației  publice,  a fost identificat  un număr de instituții  care au atribuții
directe în acest domeniu.
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Nu toate instituțiile identificate în cadrul analizei ca având atribuții în domeniul comerțului

electronic s-au identificat ca atare. În unele situații atribuirea unor responsabilități instituției

publice în legătură cu comerțul electronic a fost recentă (vezi situația Ministerului Sănătății),
în alte situații nu este evidentă deținerea de atribuții cu privire la comerțul electronic. Din

acest motiv am derulat discuții cu instituțiile pe care le-am identificat ca având atribuții prin

analiza  legislației  incidente  și  am dezbătut  cu acestea modul  în  care  își  exercită  aceste

atribuții  și,  eventual,  piedicile  în exercitarea acestora, aceste discuții  concretizându-se în

concluziile și recomandările prezentate mai sus în cadrul capitolului.  

Atribuțiile acestor instituții, modul de colaborare între acestea  și constatările rezultate din

consultarea  derulată  în  cadrul  acestei  activități  constituie  o  bază  pentru  formularea

propunerii  de  politică  publică,  mai  precis  instituțiile  publice  și  problemele  identificate  în

activitatea acestora sunt subiectul  măsurilor  de acțiune din cadrul propunerii  de politică
publică. 

În  sinteză,  principalele  concluzii  ce  derivă  din  analiza  modului  în  care  funcționează

arhitectura  instituțională  responsabilă  de  gestionarea  comerțului  electronic  sunt
următoarele:

 Toate funcțiile publice necesare asigurării unei bune funcționări a pieței de tranzacții
comerciale electronice sunt asigurate – conform cu cerințele legislației europene  și
naționale în materie.

 O mare parte din funcțiile publice menite să asigure o piață liberă  și echitabilă în

domeniul  comerțului  electronic  nu  au  componente  specializate  pentru  comerțul

electronic, ele fiind asigurate de către instituțiile care veghează asupra comerțului în
general.

 Această  lipsă  a  specializării  pentru  comerțul  electronic  face  ca  arhitectura

instituțională să funcționeze destul de fragmentat.

 În scopul asigurării unei funcționări mai coordonate, deci mai puțin fragmentate, au

fost încheiate convenții/protocoale de colaborare între toate instituțiile relevante.

 Analiza a relevat de asemenea că nu există suprapuneri de atribuții  și nici atribuții
neasignate în această arhitectură instituțională.

 Ca  urmare,  nu  sunt  necesare  revizuiri  ale  statutului  niciuneia  dintre  instituțiile
menționate.

 Introducerea de atribuții suplimentare de control, supraveghere și sau certificare ar

putea introduce bariere artificiale la intrarea pe piață a noilor veniți.
 Analiza a relevat punctual instituțiile pentru care sunt necesare măsuri de întărire a

capacităților  de  îndeplinire  efectivă  a  rolurilor  și  atribuțiilor  instituțiilor  în  cauză,

aceste măsuri fiind concretizate într-un complex de măsuri specifice de îmbunătățire
a capacității administrative.       
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7 Anexe
1. Anexa 1 – Structura chestionarului
2. Anexa 2 – Răspunsuri chestionare_Instituții publice
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	Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului; implementată prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
	OUG nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
	HG nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic; Regulamentul nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente
	HG nr. 494/2011 privind înființarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
	Ordinul Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 1062/2011 privind desemnarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO ca autoritate de avizare, verificare și control, organism de analiză, evaluare și intervenție în domeniul securității cibernetice
	OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
	Articolele 101, 102 din TUFE, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat Text cu relevanță pentru SE, puse în aplicare prin Legea concurenței nr. 21/1996;
	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței din 29.06.2017, adoptat de Consiliul Concurenței; 
	Consiliul Concurenței - Regulamentul privind concentrările economice din 20.07.2017;
	Consiliul Concurenței - Instrucțiunea privind definirea pieței relevante din 05.08.2010;
	Consiliul Concurenței - Instrucțiunea privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 și 50^1 din Legea concurenței nr. 21/1996 din 02.09.2010;
	Consiliul Concurenței - Instrucțiunea privind restricționările direct legate și necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice din 05.08.2010;
	Consiliul Concurenței - Instrucțiunea privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale din 28.12.2010;
	Consiliul Concurenței - Instrucțiuni privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016
	Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
	HG nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului National de Statistică
	Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic); implementată prin Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic/ Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic din 20.11.2002
	Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor; implementată prin HG nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu modificările ulterioare
	Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională; implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
	Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator; implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
	Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
	OUG nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Română
	HG nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
	Hotărârea Guvernului (HG) nr. 36/2017
	Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic
	Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE; pus în aplicare prin Ordinul nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014.
	Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor; implementată prin HG nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu modificările ulterioare
	HG nr. 1621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
	HG nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
	HG nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
	Legea nr. 160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
	HG nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
	OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative
	Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului; Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale din 20.03.2014
	Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională; implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
	Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator; implementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
	Legea poliției locale nr. 155/2010
	Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
	Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
	OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale
	Actul constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. din 03.07.1998
	Autorizația nr. 618/2013 emisă de Autoritatea Națională a Vămilor
	HG nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
	3.1 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
	Emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere și instituții centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;
	Participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte normative care conțin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte venituri date în administrare, potrivit legii;
	Elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în condițiile legii;
	Participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;
	Inițiază măsuri pentru dezvoltarea și desfășurarea în bune condiții a relațiilor internaționale în domeniul său de activitate;
	Asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal și a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenta sa, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice;
	Asigură asistenta pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, precum și recuperarea de către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege și tratatelor la care România este parte;
	Ia măsuri, potrivit atribuțiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
	Propune soluții de reformă în domeniul administrării fiscale și vamale și implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său de activitate;
	Monitorizează acquis-ul comunitar și bunele practici în domeniul administrării fiscale și vamale și formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;
	Colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile și instituțiile publice sau orice alte entități cu atribuții în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală și vamală;
	Elaborează politici, proceduri și norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum și pentru cele subordonate;
	Asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informații, cu alte instituții din țară și cu administrațiile fiscale și vamale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz.
	Respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală;
	Respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea evaziunii fiscale și fraudelor fiscale și vamale;
	Modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici.

	3.2 Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)
	de strategie, prin care se asigură elaborarea și implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, precum și planurile de acțiune, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană;
	de reglementare, prin care se asigură elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice;
	de stabilire și implementare a sistemului de verificare și control al aplicării unitare de către autoritățile contractante a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice;
	de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

	3.3 Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR)
	Elaborează și implementează proiecte pentru creșterea gradului de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor de către cetățeni și mediul de afaceri;
	Elaborează și implementează proiecte pentru dezvoltarea societății informaționale, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forței de muncă calificate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și impulsionarea progresului tehnologic;
	La solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională, elaborează puncte de vedere privind proiecte de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul serviciilor societății informaționale și furnizării de informații și servicii publice prin mijloace electronice, conform domeniului său de competentă;
	Elaborează și realizează programe și proiecte de informare și educare a cetățenilor și companiilor cu privire la beneficiile oferite de societatea informațională, în special în ceea ce privește furnizarea de informații și servicii prin mijloace electronice;
	Participă, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informațională sau a altor instituții publice, la elaborarea și realizarea de programe și proiecte privind furnizarea de informații și servicii prin mijloace electronice.

	3.4 Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)
	Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului implementată prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată;
	OUG nr.174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor;
	Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată;
	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
	Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) și Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) puse în aplicare prin Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți;
	Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea și funcționarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;
	Hotărârea nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu.
	Competențe dobândite:
	Competență în constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată;
	Competență în elaborarea normelor metodologice aferente Legii nr. 449/2003, și a le supune spre aprobare Guvernului;
	Competență în a controla respectarea dispozițiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată;
	Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
	Competență în constatarea unor contravenții, și aplicarea sancțiunilor aferente, prevăzute prin OUG nr. 38/2015.

	3.5 Centrul European al Consumatorilor din România (ECC)
	în cazul litigiilor care decurg din contractele de vânzare sau de prestare de servicii transfrontaliere, astfel încât consumatorii să se poată adresa entității SAL care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru și care este competentă cu soluționarea litigiului cu caracter transfrontalier;
	în cazul litigiilor referitoare la reclamațiile prezentate prin intermediul platformei de soluționare online a litigiilor, ca punct de contact privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, denumit punct de contact SOL, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013.”

	3.6 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
	3.7 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
	3.8 Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)
	Competența constatării anumitor contravenții şi aplicării sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, atunci când acestea constau în fapte care vizează contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare la rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului.
	Pune la dispoziţia Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale rapoarte, studii şi analize realizate de aceasta în vederea elaborării politicii naţionale în domeniu;
	Pune în aplicare politicile naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii.

	3.9 Banca Națională a României (BNR)
	Furnizarea de mijloace de decontare pentru plăţi şi instrumente financiare; în acest sens BNR operează un sistem pentru plăţi de mare valoare în lei (ReGIS), un sistem pentru plăţile de mare valoare în Euro (TARGET2-România), precum şi un sistem de depozitare şi decontare pentru instrumente financiare (SaFIR);
	Supravegherea sistemelor de plăţi şi a celor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; în acest sens BNR stabileşte standarde în vederea asigurării siguranţei şi eficienţei sistemelor care procesează tranzacţii în lei şi evaluează conformitatea sistemelor cu aceste standarde;
	Cooperarea cu autorităţile naţionale, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană, precum şi cu orice alte organisme internaţionale relevante, în vederea asigurării unui cadru de reglementare şi supraveghere a sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare armonizat cu standardele internaţionale;
	Promovarea eficienţei în sistemele de plăți şi adaptarea infrastructurilor la cerinţele unei zone unice de plăţi în euro (SEPA).

	3.10 Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT – RO)
	3.11 Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
	Strategiile şi proiectele de informatizare ale instituțiilor publice în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice şi a eliminării finanțărilor multiple şi suprapunerilor funcționale;
	Proiectele care implică soluții IT&C şi pentru care se solicită garanții guvernamentale;
	Conformitatea proiectelor care implică soluții IT&C cu obiectivele Strategiei „Agenda digitală pentru România” şi cu Strategia națională de securitate cibernetică, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acționar unic ori majoritar.

	3.12 Consiliul Concurenței
	Articolele 101, 102 din TFUE, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, puse în aplicare prin Legea concurenței nr. 21/1996;
	Regulamentul privind concentrările economice din 20.07.2017;
	Instrucțiunea privind definirea pieței relevante din 05.08.2010;
	Instrucțiunea privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 şi 50^1 din Legea concurenței nr. 21/1996 din 02.09.2010;
	Instrucțiunea privind restricționările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice din 05.08.2010;
	Instrucțiunea privind condițiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale din 28.12.2010;
	Instrucțiuni privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, din 11.10.2016

	3.13 Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC)
	3.14 Institutul National de Statistică (INS)
	3.15 Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
	Drepturile consumatorilor
	Protecția drepturilor de autor
	Criminalitate informatică, fraude cu mijloace electronice de plată etc.
	Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) implementată prin Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic/ Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic din 20.11.2002
	Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor implementată prin Hotărârea nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, cu modificările ulterioare
	Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională și Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator implementate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

	3.16 Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)
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	3.23 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat (MMACA)
	3.24 Ministerul Sănătății
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	5 Concluzii referitoare la activitatea derulată de instituțiile cu responsabilități în domeniul comerțului electronic cu privire la implementarea și gestionarea acestuia și recomandări
	5.1 Agenția Națională de Administrare Fiscală
	Cercetarea efectuată în rândul furnizorilor de servicii de comerț electronic (consumatorii de servicii de comerț electronic având puțină relevanță pentru acest domeniu, impunerea și colectarea taxelor de la furnizori, precum și a sancțiunilor incidente afectându-i pe aceștia în mod indirect) a relevat (ca de altfel pentru toți operatorii economici din țara noastră) percepția pozitivă a schimbării atitudinii ANAF în relația cu contribuabilii, concretizată în accentuarea abordării preventive, ceea ce a redus semnificativ numărul sancțiunilor și – pe cale de consecință - a pierderilor înregistrate de companii.
	Mai mult, schimbarea de atitudine a dus la o cooperare mai bună între companii și inspectorii fiscali și la creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor persoane juridice, dezideratul principal al politicii fiscale a oricărui stat.
	Totuși, identificarea furnizorilor de servicii de comerț electronic care practică evaziunea fiscală rămâne una dintre principalele teme de îngrijorare pentru furnizorii care se conformează obligațiilor fiscale (adică imensa majoritate a acestora). Dincolo de respectarea obligațiilor legale și asigurării unor mecanisme echitabile pe piața specifică, evaziunea permite practicarea unor prețuri care pun în pericol competitorii onești, împiedicând valorificarea ofertelor acestora din urmă.
	ANAF și-a exprimat deplina deschidere pentru îmbunătățirea mecanismelor de identificare și sancționare a practicilor evazioniste pe piața serviciilor de comerț electronic, relevând de asemenea că identificarea și sancționare sunt mult mai complicate în cazul tranzacțiilor efectuate în mediul virtual decât în cazul magazinelor fizice.
	În legătură cu aceste mecanisme, trebuie menționat că ANAF a încheiat convenții/protocoale/memorandumuri de colaborare cu organizațiile relevante pentru identificarea practicilor și a persoanelor evazioniste. Cu toate acestea, apar unele dificultăți mai ales în cazurile în care cei care practică evaziunea sunt de facto achizitori ai unor site-uri existente. Astfel, dacă în cazul înregistrării site-urilor, ICI prin RoTLD asigură cunoașterea tuturor elementelor de identificare a clienților (conform cerințelor de ”cunoaștere a clienților” – KYC - Know Your Client) în cazul revânzărilor/preluărilor de site-uri este mai greu de asigurat această trasabilitate.
	O altă practică de concurență neloială este reprezentată de punerea în piață, prin intermediul mediului virtual, de către persoane fizice, care ajung la număr și volum tranzacționat care depășește chiar nivelurile înregistrate de magazinele virtuale mici și mijlocii. Mai mult, tratamentul fiscal de persoană fizică le permite acestora să practice prețuri semnificativ sub cele medii de piață, aceștia nefiind obligați să plătească TVA, accize, impozit pe profit etc.
	În vederea îmbunătățirii procesului de identificare și sancționare a practicilor evazioniste, recomandarea cuprinde un complex de măsuri, care ar putea fi sintetizate astfel:
	Întărirea dialogului între ANAF și furnizorii de servicii de comerț electronic pe baza mecanismului de colaborare între instituțiile publice ce vor avea rol în implementarea politicii publice în domeniul comerțului electronic și reprezentanții mediului de afaceri, aceștia din urmă putând furniza informații relevante și valoroase privind metodele și practicile evazioniste ale competitorilor pe fiecare segment de piață de bunuri și servicii.
	Eventual stabilirea unui volum/număr de tranzacții pentru care persoanele fizice să trebuiască să plătească taxele de punere în piață la fel ca și persoanele juridice (comercianți în sistemul de comerț electronic), pentru categoriile de bunuri și servicii tranzacționate în mediul virtual de către persoanele fizice.
	Punerea la punct a unor metode de analiză Big Data care să reușească să deceleze tranzacții neobișnuite din punct de vedere al prețurilor, care să constituie indicații (avertizări) cu privire la posibile practici evazioniste.
	De asemenea, în colaborare cu Poliția Română (în domeniul securității și al criminalității cibernetice și al fraudelor în sistemele de plăți electronice), cu ICI și alte autorități relevante, trebuie găsite mijloace mai eficiente de blocare a acelor site-uri care desfășoară practici ilegale în comerțul electronic.
	La fel ca și în cazul IGPR, activitatea ANAF de urmărire a furnizorilor de servicii de comerț electronic ce comit acte de evaziune este îngreunată de identificarea dificilă a operatorilor economici care încalcă legea, unii dintre actorii economici care pun la dispoziție platformele pentru comerțul electronic nereușind să pună în aplicare obligațiile ce le revin de cunoaștere a clientului (”know your client”), în conformitate cu prevederile legislației europene.
	Direcția Generală a Vămilor este un actor important în domeniul comerțului electronic, deoarece este singura instituție care poate asigura un control adecvat al coletelor transmise ca urmare a comerțului electronic. În acest sens, un dialog activ și permanent cu reprezentanții furnizorilor de servicii de comerț electronic ar putea să orienteze mai bine inspecția coletelor spre acele categorii de bunuri care sunt cele mai predispuse a încălca normele și standardele europene și legislația românească.

	5.2 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)
	Consumatorilor (beneficiarilor de servicii de comerț electronic)
	Furnizorilor de comerț electronic
	A celorlalte instituții implicate în funcționarea comerțului electronic
	Astfel, din perspectiva funcționării sectorului de comerț electronic am putut sintetiza următoarele constatări principale:
	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – își îndeplinește rolul de reprezentare a intereselor consumatorilor beneficiarilor de comerț electronic, reușind să implementeze un sistem de rezolvare a problemelor legate de încălcarea drepturilor consumatorilor în general, dar și specific în domeniul e- comerț. Astăzi, ANPC este de facto interfața dintre furnizorii de bunuri și servicii și consumatori, Autoritatea fiind sesizată de consumatori chiar și pentru spețe care nu intră în competențele specifice de soluționare ale Autorității. În astfel de cazuri, Autoritatea nu numai că nu refuză dialogul cu segmentele respective de consumatori, ci, mai mult, facilitează adresarea cererilor respective către autoritățile competente pentru rezolvarea spețelor respective: Poliția Română, ANAF etc.;
	Urmare a activității intense a ANPC în domeniul rezolvării divergențelor referitoare la clauze contractuale, incidența clauzelor abuzive în contractele de furnizare de servicii de comerț electronic și consumatori s-au diminuat semnificativ;
	Majoritatea covârșitoare a sesizărilor consumatorilor de servicii de comerț electronic au fost și sunt rezolvate în favoarea consumatorilor nemulțumiți;
	Această situație pozitivă per ansamblu a protejării intereselor consumatorilor de servicii de comerț electronic se datorează în mod evident și:
	Realizării atribuțiilor ce le revin autorităților competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor şi cooperarea dintre acestea conform Hotărârii nr. 244/2007 și/mai ales a
	Cooperării dintre ANPC și autoritățile menționate mai sus.
	ANPC a reușit de asemenea să coordoneze implementarea infrastructurii și a funcționării platformei de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianți conform Regulamentului UE; totuși, platforma nu reușește își demonstreze eficacitatea în planul soluționării litigiilor, numărul litigiilor soluționate în acest mod fiind 0. Această lipsă de eficacitate nu trebuie neapărat atribuită funcționalității platformei ci practicii generale în ceea ce privește soluționarea amiabilă a litigiilor de orice natură; în acest sens este relevantă eficacitatea extrem de scăzută a medierii în cazul litigiilor juridice, în ciuda eforturilor și investițiilor efectuate de statul român în acest domeniu;
	În ciuda aspectelor pozitive în apărarea intereselor consumatorilor de servicii de comerț electronic, din cercetarea realizată în rândurile furnizorilor au rezultat și o serie de aspecte ce ar necesita îmbunătățiri; astfel, unul dintre principalele aspecte negative menționate de furnizori este reprezentat de practica ne-unitară la nivelul oficiilor de protecție a consumatorilor în plan local. Astfel, furnizorii au invocat existența unor cazuri de soluții diferite aplicate de către oficiile de protecție a consumatorilor în diverse regiuni pentru același tip de speță litigioasă. În acest sens, o recomandare pentru îmbunătățirea activității ANPC este aceea de a realiza o armonizare a soluțiilor aplicate în cazurile de încălcare a drepturilor beneficiarilor de servicii de comerț electronic prin:
	Realizarea unui compendiu al principalelor categorii de încălcări a drepturilor consumatorilor în fiecare fază din ciclul de realizare a actelor de comerț electronic (identificarea furnizorilor, plasarea comenzii, încheierea contractului, livrarea comenzii, sesizarea neconformităților etc.);
	Emiterea unor interpretări unitare a tratării acestor categorii de spețe pentru facilitarea aplicării măsurilor de remediere de către inspectori pe tot teritoriul țării;
	Prezentarea acestor interpretări tuturor inspectorilor și de asemenea furnizorilor/consumatorilor de servicii de comerț electronic în scopul realizării unei prevenții mai eficace a apariției cazurilor de încălcare a dreptului consumatorilor.
	Cercetarea în rândul comercianților a relevat existența unei practici generalizate de concesii făcute de către aceștia în cazul retururilor de produse furnizate prin intermediul comerțului electronic; astfel în ciuda existenței unor clauze de protecție împotriva retururilor abuzive (cazuri în care beneficiarii ar trebui să suporte o serie de costuri aferente, de exemplu, uzurii produselor returnate etc.), în practică, furnizorii decid să nu activeze aceste clauze (și deci să suporte ei înșiși pierderile aferente) din dorința de a nu-și afecta imaginea pe piața specifică. Pentru a asigura o reprezentare mai echilibrată a drepturilor comercianților și simetria în relația furnizor/cumpărător în comerțul electronic (în condițiile în care drepturile consumatorilor sunt apărate în mod sistematic de o instituția a statului), considerăm că asociațiile de afaceri ale comercianților ar trebui să contrapună analize și propuneri de natură legislativă/administrativă sau chiar instituțională care să reechilibreze aceste raporturi comerciale.

	5.3 Centrul European al Consumatorilor din România
	Din perspectiva atribuțiilor autorității în sfera managementului procedurii de Soluționare Alternativă a Disputelor (SAL), respectiv a platformei de Soluționare Online a Litigiilor (SOL) în baza Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor de consum, aprecierile mediului de afaceri au fost de natură pozitivă, metoda de soluționare indicată fiind de natură a facilita rezolvarea facilă a diferendelor ivite între consumatori și comercianți:
	Activitatea de cercetare derulată în rândul furnizorilor de servicii de comerț electronic a relevat și cu această ocazie (similar situației descrise în cazul interacțiunii cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor) existența unei practici generalizate de concesii făcute de către comercianți în cadrul litigiilor soluționate prin intermediul platformei de Soluționare Online a Litigiilor, precum și o aplecare către alternativa soluționării diferendelor existente în afara sferei de acțiune a instanțelor judecătorești competente, din rațiuni de timp, cost, respectiv imagine de piață;
	Totodată, au fost mențiune concluziile conform cărora comercianții activi în domeniul comerțului electronic decid să nu activeze clauzele contractuale favorabile acestora, în cadrul diferendelor existente cu consumatorii, din dorința de a nu-și afecta imaginea pe piața specifică.

	5.4 Autoritatea de Supraveghere Financiară
	Analiza a relevat că instituția poate reprezenta un model de bună practică pentru cazul vânzării on-line a unor produse reglementate. În acest context Ministerul Sănătății ar putea profita de experiența ASF în publicarea de regulamente, ghiduri precum și pentru stabilirea unui mod de verificare periodică a respectării regulilor de către comercianți.

	5.5 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
	În urma cercetării efectuate în rândul furnizorilor de servicii de comerț electronic percepția a fost identificată ca pozitivă din perspectiva modificărilor legislative survenite în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în perioada recentă, la nivel comunitar și național.
	Cu toate acestea, având în vedere regimul sancționator implementat la nivelul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), sancțiuni mergând până la nivelul a 4% din cifra de afaceri a societăților (grupurilor de societăți), reprezentanții mediului de afaceri au relevat că un dialog mai strâns, respectiv o etapă de consiliere metodologică ar fi de natură a aduce numeroase beneficii din perspectiva prevenției și a încurajării unei conduite conforme a comercianților.

	5.6 Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO
	Etapele de dialog derulate cu reprezentanții mediului de afaceri au evidențiat o interacțiune relativ limitată cu instituția, situația descrisă fiind în acord cu atribuțiile și rolul independent al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică prin raportare la sfera comerțului electronic.
	Din perspectiva perspectivelor de dezvoltare a instituției în cauză, a fost evidențiată de către reprezentanții Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică iminenta transpunere a Directivei 1148/2016 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.
	În urma adoptării la nivel național a cadrului normativ de natură a transpune legislația comunitară enunțată, autoritatea urmează a dobândi calitatea de punct unic de contact la nivel național responsabil pentru coordonarea aspectelor legate de securitatea rețelelor și a sistemelor informatice și pentru cooperarea transfrontalieră la nivelul Uniuni, sens în care va adresa activități de audit de securitate pentru evaluarea securității rețelelor și a sistemelor lor informatice, inclusiv a politicilor de securitate documentate implementate de către operatorii de servicii esențiale.
	În acest sens, din analizele realizate, apare ca utilă derularea unor campanii de informare a consumatorilor, cu accent asupra cerințelor de securitate aplicabile rețelelor și sistemelor informatice utilizate de către aceștia.

	5.7 Consiliul Concurenței
	Discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri au relevat că un dialog mai strâns cu Consiliul Concurenței ar putea să aducă o valoare adăugată suplimentară atât pentru funcționarea pieței de servicii de comerț electronic, cât și pentru calitatea monitorizării pe care o efectuează Consiliul, reflectată în rapoartele cu privire la rezultatele investigațiilor realizate; astfel, comercianții apreciază că, deși cea mai mare parte dintre concluziile ultimului raport realizat de către Consiliul Concurenței referitor la practicile comerciale în comerțul online sunt corecte, unele dintre concluzii conțin aprecieri subiective referitoare la prețurile practicate în sistem. Aceste concluzii ar putea fi mai bine fundamentate printr-un dialog activ cu asociațiile furnizoare de servicii de comerț electronic.
	Un alt subiect care ar putea constitui un subiect de reflecție pentru Consiliul Concurenței este acela referitor la posibilitatea existenței unor abuzuri de poziție dominante a firmelor de logistică/transport/curierat în special în perioadele de vânzări maxime – ”Black Friday”/sărbători de iarnă.

	5.8 Inspectoratul General al Poliției Române
	Reprezentanții IGPR au subliniat că instituția dezvoltă mecanismele de identificare a furnizorilor de servicii de comerț electronic care încalcă prevederile legale, o colaborare mai strânsă cu ICI și cu reprezentanții furnizorilor putând aduce soluții mai eficiente pentru asigurarea respectării legii în acest domeniu de activitate economică. Trebuie menționat aici că această colaborare se bazează pe un cadru (protocol) de colaborare cu roluri și atribuții clar specificate pentru fiecare instituție în parte.
	Astfel, la fel ca și în cazul acțiunilor desfășurate de ANAF pentru identificarea persoanelor care practică evaziunea fiscală, în activitatea de identificare a persoanelor care încalcă legea apar dificultăți în situațiile în care site-urile acestora au fost cumpărate sau preluate de la proprietarii inițiali, ajungându-se la identități evident false cum ar fi ”Albă ca zăpada”, ”Michael Jackson” etc.
	Activitatea IGPR este îngreunată de identificarea dificilă a operatorilor economici care încalcă legea, unii dintre actorii economici care pun la dispoziție platformele pentru comerțul electronic nereușind să pună în aplicare obligațiile ce le revin de cunoaștere a clientului (”know your client”), în conformitate cu prevederile legislației europene.

	5.9 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)
	În urma consultărilor, atât cu mediul de afaceri, cât și cu instituțiile publice care compun arhitectura instituțională relevantă pentru comerțul electronic, a reieșit că, în scopul accelerării creșterii acestui sector, ar fi necesar ca MCSI să joace un rol strategic pregnant în definirea strategiilor și mijloacelor de stimulare a dezvoltării activității de comerț electronic.
	În vederea asigurării unui demers strategic consecvent și consistent, este în primul rând nevoie de o foarte bună analiză strategică a sectorului comerțului electronic. Reprezentanții mediului de afaceri și mediului instituțional din acest sector cred că principalul sprijin pe care ar putea să îl primească de la MCSI ar consta în analize de piață care să urmărească în mod fundamentat dinamicile specifice ale tuturor piețelor secundare. Dezvoltarea unei asemenea capacități de analiză strategică nu se poate realiza în absența unei foarte bune capacități de colectare și procesare a informațiilor de piață (structuri de furnizare a serviciilor, prețuri, intensitatea concurenței, dimensiunea comercianților etc.), de monitorizare a principalelor categorii de tranzacții și a actorilor din piață.
	În vederea realizării unui asemenea deziderat, MCSI ar trebui să urmărească următorii pași:
	Să stabilească, prin consultare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat un mod de colaborare, în vederea realizării unor astfel de analize, având în vedere că, prin HG nr. 23/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat îi revine acestui minister atribuția de a organiza activitatea de prelucrare şi gestionare de informații şi date în domeniul comerțului (de orice tip);
	Să dezvolte un proiect de ”big data” care să colecteze în timp real informații de piață și pe care să le proceseze și structureze, astfel încât să deservească cât mai bine interesele instituțiilor implicate în monitorizarea și controlul comerțului electronic, dar și comercianților.

	5.10 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI)
	Reprezentanții ICI au precizat faptul că ICI, prin RoTLD, administrează domeniile on-line vândute către persoane fizice ori juridice din România, putând furniza doar informații strict legate de traficul de pe site-urile administrate, fără a avea atribuții sau capabilitatea administrativă de a efectua analize cu privire la conținutul site-urilor respective. De asemenea, au precizat faptul că instituția din care fac parte nu poate bloca sau închide temporar/definitiv funcționarea unor anumitor domenii ce le administrează pe baza conținutului acestora, decât în cazul în care primesc o solicitare în acest sens din partea unei instituții ale statului, în baza unei hotărâri judecătorești.
	În acest moment, ICI poate oferi informații doar în ceea ce privește cine anume a cumpărat un domeniu din secțiunea domeniu.ro, precizându-se ca ar fi necesar o modificare legislativă care să permită ICI solicitarea de mult mai multe elemente de legitimare a persoanelor fizice/juridice cumpărătoare.
	De asemenea ar trebui aduse clarificări legislative asupra modului în care ICI să poată asigura identificarea noilor proprietari de site-uri în cazul cumpărărilor/preluărilor de site-uri.
	ICI a participat ca partener într-un proiect cu finanțare europeană care a avut ca scop elaborarea unei metodologii pe care agenții economici ce doresc să demareze o afacere în mediul on-line ar trebui să o aplice în momentul lansării afacerii. Această metodologie ar putea ajuta comercianții din mediul on-line atât în ceea ce privește succesul afacerii, cât și în ceea ce privește marketing-ul on-line și regulile de conduită ce trebuie respectate în mediul on-line.

	5.11 Ministerul Finanțelor Publice
	Din perspectiva cercetării efectuate și în considerarea atribuțiilor autorității în cauză, în sensul aplicării de către Ministerul Finanțelor Publice a strategiei şi Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, prezintă relevanță constatările exprimate cu privire la Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca instituție în subordinea MFP.
	Totodată, în perioada următoare, va apărea necesitatea transpunerii prevederilor legislației comunitare în curs de elaborare, privitoare la sistemul comun de impozitare a serviciilor digitale.
	Relevantă în acest sens este urmărirea procesului legislativ corespunzător Propunerii de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale. Din perspectiva stadiului de adoptare, Propunerea de directivă în cauză a fost adoptată în cadrul Comisiei la nivelul anului 2018, actualmente având loc deliberări cu privire la propunerea de directivă în cadrul Consiliului.

	5.12 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
	În cadrul activității de cercetare derulate, raportate la atribuțiile Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat în sensul aplicării strategiei şi Programului de guvernare în domeniul general al comerțului, apare ca relevantă inițiativa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat privitoare la actualizarea legislației referitoare la activitățile de comerț pe teritoriul României.
	Din informațiile obținute în perioada efectuării analizei, a rezultat că Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a procedat la inițierea unui grup de lucru în sensul realizării de consultări și propuneri privind actualizarea legislației referitoare la activitățile de comerț, conducând în acest sens o serie de ateliere de lucru cu participarea reprezentanților instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, între care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței și Agenția Națională a Administrației Fiscale, precum și cu participarea reprezentanților mediului de afaceri, respectiv a reprezentanților asociațiilor patronale reprezentative.
	Unul dintre elemente identificate ca prioritare la nivelul grupului de lucru astfel constituit este premisa conform căreia dezvoltarea comerțului (cu precădere electronic), a căpătat o amploare deosebită ce impune corelări ale legislației incidente, eliminarea birocrației și a ambiguităților legislative, cu menținerea totodată a unui grad ridicat de protecție și informare la nivelul consumatorilor.
	Conform informațiilor obținute pe perioada derulării activității de cercetare, o atenție deosebită a fost acordată de către grupul de lucru prevederilor legale aplicabile vânzărilor de tip outlet, promoționale, de soldare sau lichidare de produse, precum și stocării permanente a informației, respectiv platformelor de tip marketplace.
	Având în vedere discuțiile inițiate la nivelul atelierelor de lucru derulate în cadrul activității de analiză cu privire la prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață („OG nr. 99/2000”), precum și pozițiile exprimate de către comercianții intervievați cu privire la aplicabilitatea normelor enunțate în sfera comerțului electronic, respectiv opiniile și recomandările evidențiate la nivelul Analizei în detaliu a reglementărilor din domeniul e-comerț și identificarea masurilor de modificare necesare, apreciem că se impune instituirea unui mecanism colaborativ la nivelul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat respectiv a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
	Astfel, având în vedere rolul instituțional solid pe care îl joacă atât Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat cât și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în sfera comerțului, în considerarea relației de la parte la întreg a comerțului electronic, raportat la comerț în general, apreciem că se impune corelarea analizelor și propunerilor de natură legislativă/administrativă sau chiar instituțională.

	5.13 Ministerul Sănătății
	Instituția nu a dorit să răspundă solicitărilor de a participa la activitățile din acest proiect și la interviul propus pentru clarificarea rolurilor și responsabilităților instituțiilor publice cu atribuții în sfera comerțului electronic. Credem că această lipsă de răspuns se datorează timpului scurt scurs din momentul în care instituția a primit atribuții în acest domeniu, prin Legea nr. 160/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Recomandăm Ministerului Sănătății să se inspire din activitatea ASF în domeniul comerțului electronic, ca bună practică de reglementare și monitorizare a comercianților din sfera de competență.

	5.14 Ministerul Turismului
	Instituția a declarat că dorește să i se aloce atribuții suplimentare în domeniul comerțului electronic, dat fiind faptul că un procent mare din activitatea de comercializare a serviciilor si pachetelor turistice se derulează online. Recomandăm din nou exemplul activității ASF în domeniul comerțului electronic, ca bună practică de reglementare și monitorizare a comercianților din sfera de competență.

	5.15 Oficiul Român pentru Drepturile de autor
	Unul din domeniile principale de drept este reprezentat de protecția drepturilor de autor, pornind de la constatarea evidentă că piratarea conținuturilor digitale este mai ușor de realizat și, din păcate, mai greu de instrumentat decât în comerțul tradițional.
	Pe de altă parte, piratarea conținuturilor digitale este realizată în principal în afara comerțului electronic, conținuturile digitale piratate fiind descărcate în afara oricărui contract sau tranzacție comercială.
	Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a controlat, identificat și sancționat abaterile de la prevederile legale ale organismelor de gestiune colectivă.
	Reprezentanții instituției au precizat faptul că resursele (umane și financiare) de care dispune instituția nu permit extinderea sistemelor și mecanismelor de control.
	Mai mult, având în vedere impactul extrem de mare pe care valorificarea creativității și capacităților inovatoare existente în România îl poate avea asupra creșterii economice, este necesară realizarea unui demers strategic care să vizeze nu numai protecția drepturilor de autor deja generate ci și stimularea generării de noi idei soluții subsumate drepturilor de autor și/mai ales de punere în piață a acestora pentru valorificarea cât mai bună a acestora.
	Subsecvent acestui demers de clarificare strategică a gestionării procesului de generare, punere în piață și protecție a drepturilor de autor, recomandăm dezvoltarea unui proiect de întărire a capacității instituționale pentru ORDA și instituțiile aflate în coordonarea sa pentru a asigura resursele necesare realizării cât mai eficace a misiunii acestor instituții – protejarea drepturilor de autor. Proiectul ar trebui să conțină și o componentă semnificativă de conștientizare publică asupra problematicii specifice incidente drepturilor de autor, conștientizare care ar trebui să meargă până la nivelul introducerii în educația școlară a unor noțiuni de bază privind acest domeniu.

	5.16 Poliția Locală
	Un aspect care ar necesita îmbunătățiri este cel al activității Poliției Locale, care – așa cum a relevat cercetarea în rândul mediului de afaceri – ridică probleme în asigurarea unei practici unitare în exercitarea controlului și/mai ales în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea termenilor contractelor de comerț electronic.

	5.17 Poșta Română
	Cercetarea realizată în cadrul mediului de afaceri specific comerțului electronic a rezultat că Poșta Română se afirmă în ultimul timp ca unul dintre cei mai importanți actori economici în domeniu. Colaborarea cu unii dintre marii furnizori de comerț on-line a dovedit că serviciile oferite de Poșta Română constituie o alternativă viabilă pentru domeniu, mai ales în perioadele de vârf (”Black Friday”, sărbători de iarnă etc.), perioade în care curierii nu pot asigura servicii la nivelul excepțional al cererii. Faptul Poșta Română prin infrastructura sa de distribuție ajunge în proximitatea practic a tuturor consumatorilor, poate suplini acest aflux suplimentar de colete.
	Ca urmare, Poșta Română poate contribui substanțial la creșterea sectorului de comerț electronic în România, mai ales dacă ar investi în modernizarea rețelei, sortare automată. În acest context, recomandarea este aceea de implementare a unui proiect de dezvoltare a capacității instituționale a Poștei Române, cu efecte directe asupra creșterii volumelor de tranzacții electronice.
	Trebuie de asemenea clarificat cât mai urgent statutul de furnizor de servicii poștale (ca serviciu universal) împreună cu ANCOM pentru a oferi o asigurare domeniului de comerț electronic, alături de cetățenii beneficiari ai serviciilor poștale asupra continuității furnizării acestui serviciu, având în vedere că delegarea de furnizare de servicii poștale dată de ANCOM expiră la sfârșitul acestui an.


	6 Concluzii finale
	Toate funcțiile publice necesare asigurării unei bune funcționări a pieței de tranzacții comerciale electronice sunt asigurate – conform cu cerințele legislației europene și naționale în materie.
	O mare parte din funcțiile publice menite să asigure o piață liberă și echitabilă în domeniul comerțului electronic nu au componente specializate pentru comerțul electronic, ele fiind asigurate de către instituțiile care veghează asupra comerțului în general.
	Această lipsă a specializării pentru comerțul electronic face ca arhitectura instituțională să funcționeze destul de fragmentat.
	În scopul asigurării unei funcționări mai coordonate, deci mai puțin fragmentate, au fost încheiate convenții/protocoale de colaborare între toate instituțiile relevante.
	Analiza a relevat de asemenea că nu există suprapuneri de atribuții și nici atribuții neasignate în această arhitectură instituțională.
	Ca urmare, nu sunt necesare revizuiri ale statutului niciuneia dintre instituțiile menționate.
	Introducerea de atribuții suplimentare de control, supraveghere și sau certificare ar putea introduce bariere artificiale la intrarea pe piață a noilor veniți.
	Analiza a relevat punctual instituțiile pentru care sunt necesare măsuri de întărire a capacităților de îndeplinire efectivă a rolurilor și atribuțiilor instituțiilor în cauză, aceste măsuri fiind concretizate într-un complex de măsuri specifice de îmbunătățire a capacității administrative.
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