
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILORSENATUL

LEGE

privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de
aprovizionare agricol si alimentar

Parlamentul Romaniei adopta prezenta Lege

Art. 1 Obiect si domeniu de aplicare
(1) Prezenta lege se aplica anumitor practici comerciale neloiale savarsite in legatura cu vanzarea 

de produse agricole si alimentare intre cumparatorii si fumizorii din cadrul lantului de 

aprovizionare agricol si alimentar.
a) Practicile comerciale neloiale in sensul prezentei legi sunt considerate practicile care deviaza 

considerabil de la buna conduita comerciala, care contravin bunei-credinte si corectitudinii si care 

sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia.

b) Prezenta lege se aplica vanzarilor, in cazul carora fumizorul, cumparatorul sau ambii sunt 
stabiliti atat pe teritoriul Uniunii Europene, cat si pe teritoriul unui alt stat.
c) Prezenta lege se aplica serviciilor prevazute in mod explicit la art. 3, prestate de cumparator in 

beneficiul flimizorului.
d) Prezenta lege nu se aplica acordurilor dintre furnizori si consumatori.
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(2) Prezenta lege se aplica anumitor practici comerciale neloiale savarsite in legatura cu vanzarea 

de produse agricole si alimentare de catre toate persoanele fizice autorizate §i persoane juridice 

indiferent de cifra de afaceri.

(3) Prevederile prezentei legi se aplica contractelor incheiate incepand cu data intrarii in vigoare a 

prezentei legi.

(4) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contracted in desfasurare vor 

fi modificate corespunzator prevederilor acesteia.
Art. 2 Definitii
Pentru intelegerea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) „afisare” inseamna prezentarea la rafturile cumparatorului, a produselor livrate de fumizor ;
b) „autoritate publica” inseamna autoritati nationale, regionale sau locale, organisme de drept 
public sau asociatii formate din una sau mai multe astfel de autoritati sau din unul sau mai multe 

astfel de organisme de drept public;
c) „consumator” inseamna orice persoana fizica sau juridica care cumpara, dobande§te, utilizeaza 

sau consuma produse alimentare;
d) „cumparator” inseamna orice persoana fizica sau juridica, indiferent de locul de stabilire al 
persoanei respective, sau orice autoritate publica din Romania sau Uniune, care cumpara produse 

agricole si alimentare; termenul „cumparator” poate include un grup de astfel de persoane fizice si 
juridice;
e) „fumizor” inseamna orice producator agricol sau orice persoana fizica sau juridica, indiferent 
de locul de stabilire al acestora, care vinde produse agricole §i alimentare; termenul „fumizor” 

poate include un grup de astfel de producatori agricoli sau un grup de astfel de persoane fizice si 
juridice, precum organizatiile de producatori, organizatiile de fumizori si asociatiile unor astfel de 

organizatii;

1) „in mod repetat” inseamna savarsirea de una sau mai multe practici comerciale neloiale de doua 

sau mai multe ori.

g) „listare” inseamna includerea in oferta initiala a cumparatorului a produselor noi ale 

fumizorilor;

h) „livrarea produselor in mod regulat” inseamna relatia comerciala intre cumparator si fumizor in 

baza careia prestatiile se executa, potrivit contractului, la anumite intervale de timp;
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i) „produse agricole si alimentare” inseamna produsele enumerate in anexa I la TFUE, precum §i 
produsele care nu sunt enumerate in anexa I, dar care sunt procesate in scopul utilizarii ca alimente 

prin folosirea produselor enumerate in aceasta anexa;

i) „produse agricole si alimentare perisabile” inseamna produse agricole si alimentare care, prin 

natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile sa devina improprii pentru vanzare in 

termen de 30 de zile dupa recoltare, producere sau procesare.

j) „produse agricole si alimentare proaspete” inseamna alimente care nu sunt conservate prin 

sterilizare, deshidratare, congelare sau afiimare, cu exceptia refrigerarii;

k) „represalii comerciale” inseamna actiuni infaptuite de catre cumparatori asupra fumizorilor cu 

scop de intimidare pentru a influenta comportamentul acestora, in sensul acceptarii conditiilor 
contractuale subiective ale cumparatorilor,
l) „stocarea” inseamna crearea de stocuri ale produselor din oferta fumizorului, la nivelul 
cumparatorului, pentru a fi disponibile la raft in vederea revanzarii.
Art. 3 Interzicerea practicilor comerciale neloiale
(1) in cazul in care contractul prevede livrarea produselor in mod regulat sunt interzise practicile 

comerciale neloiale prin care cumparatorul plateste fumizorului:
a) mai t^iu de 7 zile calendaristice pentru produsele agricole si alimentare prevazute in Anexa 

ce face parte integranta din prezenta lege, calculate de la momentul livrarii;
b) mai tarziu de 30 de zile calendaristice pentru produsele agricole si alimentare care nu fac parte 

din Anexa prevazuta la lit.a, calculate de la momentul livrarii;
c) mai tarziu de 60 de zile calendaristice pentm produsele agricole si alimentare a caror durabilitate 

este mai mare de 12 luni sau intra in categoria produselor fara termen de valabilitate.
(2) In cazul in care contractul nu prevede livrarea produselor in mod regulat, sunt interzise 

practicile comerciale neloiale prin care cumparatorul plateste fumizorului:
a) mai tarziu de 7 zile calendaristice pentru produsele agricole si alimentare prevazute in Anexa 

ce face parte integranta din prezenta lege, calculate de la momentul livrarii;

b) mai tarziu de 30 de zile calendaristice pentru produsele agricole si alimentare care nu fac parte 

din Anexa prevazuta la lit.a, calculate de la momentul livrarii;

c) mai tarziu de 60 de zile calendaristice pentm produsele agricole si alimentare a caror 
durabilitate este mai mare de 12 luni sau intra in categoria produselor fara termen de valabilitate.
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(3) Cumparatorului ii este interzis sa stabileasca un termen de preaviz mai mic de 30 de zile pentru 

anularea comenzilor de produse agricole si alimentare, pentru a nu pune fumizorul in 

imposibilitatea de a comercializa sau de a utiliza produsele respective.
(4) Cumparatorului ii este interzis sa modifice in mod unilateral clauzele unui contract pentru 

produse agricole si alimentare care se refera la frecventa, metoda, locul, calendarul sau volumul 

furnizarii sau livrarii produselor agricole §i alimentare, standardele de calitate, conditiile de plata 

sau preturile sau in ceea ce priveste fumizarea de servicii, in masura in care acestea sunt mentionate 

explicit la art. 3.
(5) Este intezis cumparatorului sa solicite fumizorului plati care nu sunt legate de vanzarea 

produselor agricole si alimentare ale fumizorului;
(6) Cumparatorului ii este interzis sa solicite fumizorului plati pentru deteriorarea sau pierderea de 

produse agricole si alimentare sau pentru ambele, survenite in spatiile cumparatorului sau dupa ce 

proprietatea a fost transferata cumparatorului, atunci cand o astfel de deteriorare sau pierdere nu a 

avut loc din neglijenta sau culpa fumizorului;
(7) Este interzis cumparatorului sa refuze sa confirme in scris clauzele unui contract intre 

comparator si furnizor in legatura cu care fumizorul a solicitat o confirmare scrisa; nu este inclusa 

aici situatia in care contractul se refera la produse care urmeaza sa fie livrate de un membru al unei 
organizatii de producatori, inclusiv o cooperativa, chiar organizatiei de producatori al carei 

membru este furnizoml, daca statutul respective! organizatii de producatori sau daca normele §i 
deciziile prevazute in respectivul statut sau derivate din acesta contin dispozitii avand efecte 

similare clauzelor contractului;
(8) Cumparatorului ii este interzis sa dobandeasca, sa utilizeze sau sa divulge in mod ilegal secrete 

comerciale ale fiimizomlui, conform prevederilor O.G. 25/2019 privind protec^ia know-how-ului 
§i a informatiilor de afaceri nedivulgate care constitute secrete comerciale impotriva dobandirii, 
utilizarii §i divulgarii ilegale, precum §i pentm modificarea §i completarea unor acte normative;
(9) Este interzis cumparatorului sa ameninte cu efectuarea sau sa efectueze represalii comerciale 

impotriva fumizomlui, in cazul in care furnizoml isi exercita drepturile legale sau contractuale, 
inclusiv prin depunerea unei plangeri la autoritatile de aplicare a legii sau prin cooperarea cu 

autoritatile de aplicare a legii in timpul unei investigatii;
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(10) Se interzice cumparatorului sa solicite furnizorului compensarea costurilor aferente 

examinarii plangerilor clientilor referitoare la vanzarea produselor furnizorului, in pofida absentei 
unei conduite neglijente sau a unei culpedin partea furnizorului;
(11) Pentru evitarea aparitiei unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii 
lor pe lantul agro-alimentar, se interzice:

a) cumparatorului sa returneze furnizorului produsele agricole §i alimentare nevandute;

b) cumparatorului sa impuna furnizorului o plata pentru listarea produselor sale agricole si 
alimentare, precum si pentru expunerea acestora spre vanzare;

c) cumparatorului sa solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupa de amenajarea 

spatiilor de vanzare utilizate pentru vanzarea produselor furnizorului sau sa oblige fumizorul sa 

puna la dispozitie personal pentru vanzarea produselor sau orice alta activitate legata de procesul 
de vanzare-promovare;
d) obligarea reciproca a partilor, directa sau indirecta, sa cumpere sau sa vanda produse sau servicii 
de la sau catre un tert;
e) cumparatorului sa solicite furnizorului taxe, indiferent de forma si denumirea acestora, care il 
obliga pe furnizor sa mareasca artificial pretul de facturare al produsului;
f) cumparatorului sa delisteze sau sa ameninte cu delistarea unuia sau mai multor produse 

agroalimentare, in scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale impotriva 

furnizorului;

g) cumparatorului sa retraga produsele de la raft ca mijloc de presiune in timpul negocierilor;
h) reprezentantului furnizorului sau cumparatorului sa aiba un comportament care se abate de la 

buna conduita comerciala in procesul de negociere contractuala intre parti.
i) cumparatorului sa practice scheme de formare a pretului afisat la raft, diferentiat pentru produse 

agroalimentare similare, indiferent de provenienta si/sau furnizor.
(12) Pentru evitarea aparitiei unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii 

lor pe lantul agroalimentar, cu exceptia cazului in care acestea au fost convenite anterior prin 

clauze dare si lipsite de ambiguitate din acordul de fumizare sau printr-un acord ulterior intre 

furnizor si cumparator, se interzice:

a)cumparatorului sa impuna furnizorului o plata de care este conditionata stocarea sau afisarea 

produselor sale agroalimentare;
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b) cumparatorului sa solicite fumizorului suportarea integrals sau partiala a costului oricaror 
reduceri pentru produsele agroalimentare vandute de cumparator cu titlu promotional;
c) cumparatorului sa solicite fumizorului plata pentru publicitatea facuta de catre cumparator 
produselor agroalimentare;
d) cumparatorului sa solicite fumizorului plata pentm serviciile de marketing prestate de catre 

cumparator privind produsele agroalimentare;

e) cumparatorului sa delisteze un produs agroalimentar fara acordarea unui preaviz de cel putin 30 

de zile fiimizomlui. In cazul in care delistarea are ca obiect produse ce reprezinta mai mult de 25% 

din volumul sau, dupa caz, din valoarea totala contractata in temeiul contractului, atunci termenul 
de preaviz este de cel putin 60 de zile;
f) cumparatorului sa puna in vanzare produse agroalimentare la un pret mai mic decat pretul de 

achizitie al acestora;
g) cumparatorului sa intarzie in receptionarea produselor agroalimentare livrate de fumizor, fara 

motive intemeiate;
h) cumparatorului sa intarzie intocmirea documentelor de receptie, pentru motive nejustificate;
i) cumparatomlui sa refuze fumizorului o renegociere de pret, intr-un termen mai mare de 10 zile 

de la data solicitarii. Conditiile renegocierii pretului produc efecte in termenul prevazut in contract.
(13) Interdictia mentionata la alin. (1) nu se aplica in cazul platilor:
a) efectuate de catre un cumparator unui furnizor atunci cand acestea sunt efectuate in cadrul 
programului pentm scoli in temeiul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
b) in cazul instituliilor publice din dorrieniul sanatatii si entitatilor publice care fumizeaza servicii 
medicale de sanatate conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea 72/2013 privind masurile 

pentru combaterea intarzierii in executarea obliga(iilor de plata a unor sume de bani rezultand din 

contracte incheiate intre profesioni§ti §i intre ace§tia §i autorita(i contractante;
(14) Interdictia mentionata la alin. (1) nu se aplica in cazul acordurilor de fumizare incheiate intre 

fumizorii de stmguri sau must pentm productia de vin si cumparatorii lor directi, cu conditia ca: 
a) conditiile concrete de plata pentru tranzactiile de vanzare sa fie prevazute in contractele standard 

carora statul membru le-a conferit, inainte de 1 ianuarie 2019, caracter obligatoriu in temeiul 
articolului 164 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 si ca aceasta extindere a aplicarii contractelor 

standard sa fie reinnoita de statele membre cu incepere de la data respectiva fara nicio modificare 

semnificativa a conditiilor de plata in dezavantajul furnizorilor de stmguri sau must; si
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b) contractele mcheiate intre fumizorii de struguri sau must pentm productia de vin si cumparatorii 
lor directi sa fie multianuale sau sa devina multianuale.

(15) Interdictiile prevazute la alineatele (1) - (12) constituie dispozitii imperative care sunt 
aplicabile in orice situatie care se incadreaza in sfera de aplicare a respectivelor interdictii, 
indiferent de legislatia care ar fi in general aplicabila acordului de flimizare dintre parti.

Art. 4 Autoritatile desemnate sa aplice legea
(1) Consiliul Concuren(ei, in calitate de autoritate administrative autonoma in domeniul 
concuren(ei, asigura protec(ia, men(inerea §i stimularea concuren(ei §i a unui mediu concuren(ial 

normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor. Consiliul Concuren(ei urmareste de 

asemenea sa asigure o concuren(a comerciala loiala pe piata din Romania, in limita competen(elor 
incredin(ate prin prezenta lege cu scopul final al protejarii intereselor consumatorilor.
(2) Instantele nationale au competent, prin cai de atac ordinare, de a exercita controlul 
judecatoresc asupra deciziilor Consiliului Concuren(ei sau controlul judiciar asupra hotararilor 
judecatore§ti privind deciziile respective, indiferent daca instan(a respective are competen(a de 

constatare a unei incelceri a legislatiei in materie;
(3) Sevarsirea practicilor comerciale interzise prevezute la art. 3 atrage respunderea 

contraventionale, in conditiile prezentei legi, in mesura in care nu sunt sevar§ite astfel incat se fie 

considerate potrivit legii penale, infrac(iuni.
(4) Consiliul Concuren(ei constate §i, dupe caz, sanc(ioneaze practicile comerciale neloiale, in 

limita competen(elor prevezute de prezenta lege din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau 

juridice care au un interes legitim.
(5) Consiliul Concuren(ei va realiza, din oficiu, efectuarea de cerceteri aprofundate in vederea 

identificerii §i sanc(ionerii posibilelor practici comerciale neloiale, dace existe suficient temei de 

fapt |i de drept care se justifice interven(ia sa.
(6) In cazul in care rezultatul cerceterii aprofundate nu a eviden(iat existenta unei incelceri a 

prevederilor legii, pre§edintele Consiliului Concuren(ei va emite un ordin de inchidere a cerceterii, 
perjile implicate urmand a fi informate in acest sens.
(7) Ministerul Agriculturii §i Dezvolterii Rurale este autoritatea competente cu monitorizarea 

aparitiei practicilor comerciale neloiale in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar si 
raportarea acestora cetre Comisia Europeane.
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(8) Consiliul Concurentei transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, semestrial, si 
nu mai tarziu de 15 zile de la incheierea fiecarui semestru, stadiul dosarelor de practici comerciale 

neloiale.

Art. 5 Plangeri confidentialitate
(1) Autoritatea de aplicare a legii careia li este adresata plangerea detine competenta de a 

asigura aplicarea interdictiilor prevazute la art. 3, iar fiimizorii pot adresa plangeri dupa 

cum urmeaza:
a) Consiliului Concurentei;

b) autoritatii de aplicare a legii statului membru in care este stabilit fumizoml sau 

autoritatii de aplicare a legii statului membru in care este stabilit cumparatorul care este 

suspectat de implicarea intr-o practica comerciala interzisa;
c) doar la Consiliul Concurentei pentm fiimizorii care fac parte din statele terte;
d) Ministemlui Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, plangeri ce se vor inainta spre 

solutionare Consiliului Concurentei.
(2) Organizatiile de producatori, alte organizatii de fumizori si asociatiile unor astfel de organizatii 
au dreptul de a depune o plangere la cererea unuia sau a mai multor membri ai lor sau, dupa caz, 
la cererea unuia sau a mai multor membri ai organizatiilor lor membre, in cazul in care respectivii 
membri considera ca au fost afectati de o practica comerciala neloiala. Alte organizatii care au un 

interes legitim in reprezentarea fumizorilor au dreptul de a depune plangeri la cererea unui fumizor 
si in interesul respectivului fumizor, cu conditia ca astfel de organizatii sa fie persoane juridice 

independente fara scop lucrativ.
(3) Consiliul Concurentei va stabili prin regulament procedura de solutionare a sesizarilor cu 

privire la practicile comerciale neloiale.

(4) Consiliul Concurentei va asigura, la cererea reclamantului, masurile necesare pentru a proteja 

in mod adecvat identitatea reclamantului sau a membrilor, sau a fumizorilor mentionati la alineatul 

(2) si alte informatii a caror divulgare este considerata de reclamant ca susceptibila sa aduca 

atingere intereselor sale sau ale acelor membri, sau fumizori. Reclamantul este obligat sa indice 

oiice informafie pentru care solicita confidentialitate.

(5) Reclamantii au obligatia sa fumizeze elemente de proba in legatura atat cu posibila practica 

comerciala neloiala, interesul legitim, cat §i in legatura cu prejudiciul inregistrat sau in legatura cu 

riscul producerii unui prejudiciu.
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(6) La cererea scrisa a Consiliului Concurentei, ace§tia au obliga^ia de a pune la dispozi^ia 

Consiliului toate informatiile §i documentele solicitate.
(7) Plangerea va fi declarata completa la data depunerii tuturor documentelor §i informatiilor 
solicitate.

Art 6 Termene si decizii
(1) In cazul in care Consiliul Concuren^ei apreciaza ca efectele unei practici comerciale neloiale 

sunt minore sau ca plangerea este neintemeiata, in termen de 30 de zile de la inregistrare sau de la 

data la care plangerea este completa, va comunica reclamantilor un raspuns motivat.

(2) Efectele unei practici comerciale neloiale se determina prin luarea in considerare, dar fara a se 

limita la acestea, a imprejurarilor in care a fost savar§ita, precum §i a importantei si marimii pietei 
pe care s-a produs fapta in ansamblul sectorului sau economiei nalionale.
(3) In cazurile in care Consiliul Concurenlei considera ca exista motive suficiente pentru a da curs 

unei plangeri, aceasta initiaza o cercetare aprofundata privind obiectul plangerii.
(4) Termenul de solu^ionare a plangerilor referitoare la practicile comerciale neloiale pentru care 

autoritatea de concuren^a a decis declanjarea unei investigatii este de 60 de zile de la data la care 

dosarul cauzei este complet, Consiliul aflandu-se in posesia tuturor datelor §i informa^iilor 
relevante. Reclamantul va fi informat in serfs cu privire la acest fapt.
(5) In cazul in care Consiliul Concuren^ei constata ca un cumparator a incalcat interdictiile 

mentionate la art.3, acesta poate:
a) sa adopte o decizie de incetare a practicilor comerciale interzise pe perioada derularii cercetarii 
aprofundate;

b) sa adopte o decizie de constatare §i, dupa caz, de sanc^ionare a practicilor de concurenla neloiala 

si sa solicite cumparatorului sa puna capat practicii comerciale interzise.

(6) Deciziile Consiliului Concuren^ei prin care se constata §i, dupa caz, se sanctioneaza practicile 

de concuren^a neloiala ramase definitive au caracter probator cu privire la savar§irea unei practici 
comerciale neloiale.

(7) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concuren^ei potrivit alin. 5 se comunica de indata, dar nu 

mai tarziu de 5 zile de la emitere, persoanelor in cauza, care au obligatia de a se conforma imediat 
masurilor dispuse.
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(8) Inainte de a lua o decizie, pe baza prevederilor alin. 5, Consiliul Concurentei va informa 

persoanele in cauza cu privire la modul in care intentioneaza sa trateze plangerea si le va acorda 

acestora posibilitatea de a-si exprima un punct de vedere.
(9) Deciziile de constatare §i, dupa caz, de sanctionare a practicilor comerciale neloiale pot fi 

atacate in contencios administrativ in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel 
Bucure|ti.

(10) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei prin care se aplica sanc^iuni 
contraventionale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu.

(11) Deciziile emise de catre Consiliul Concurentei prin care sunt dispuse masuri de interzicere a 

practicilor comerciale neloiale sunt monitorizate, partea impotriva careia a fost dispusa masura, 

fiind obligata sa raspunda solicitarilor Consiliului, in acest sens.
(12) Modalitatea §i perioada de monitorizare vor fi stabilite in functie de circumstantele fiecarui 
caz §i sunt prevazute in decizia emisa de catre Consiliul Concurentei, prin care s-a constatat 
incalcarea prevederilor art. 3 din prezenta lege.
(13) In cazul in care se constata ca masurile impuse de catre Consiliul Concurentei nu au fost 
respectate, se aplica sanctiunile prevazute de art. 8 din prezenta lege.
(14) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei se publicape pagina de internet a institutiei, 
cu respectarea datelor confidentiale §i a secretelor comerciale.
(15) Deciziile adoptate de catre Consiliul Concurentei se publica si pe pagina de internet a 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu respectarea datelor confidentiale §i a secretelor 
comerciale.

Art. 7 Competentele Consiliului Concurentei
(1) Inspectorii de concurenta pot solicita autoritatilor fi institutiilor publice, precum fi 

cumparatorilor sau fumizorilor, definiti la art. 2, informatiile fi documentele care le sunt necesare 

pentru solutionarea cazurilor privind practicile de concurenta neloiala, indicand temeiul legal, 
scopul, termenele, precum fi sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(2) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite numai in scopul aplicarii 
prezentei lege.

(3) In scopul solutionarii cazurilor privind practicile comerciale neloiale prevazute la art.3, 
inspectorii de concurenta pot efectua inspectii inopinate, numai daca exista indicii ca pot fi gasite 

documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor.
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(4) Inspectiile inopinate se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 38 - 40 din Legea 

concurentei nr. 21/1996, republicata.

Art. 8 Sanctiuni
(1) Constituiecontraventii, in masurain care nu sunt savar§ite astfel incat sa fie considerate potrivit 
legii penale infrac^iuni, incalcarea cu vinovalie a prevederilor art. 3.

(2) Contravenliile prevazute la alin. (1) se sanclioneaza cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei 
pentru contraven^iile savar§ite de persoanele definite la art. 2 din prezenta lege;
(3) Constituie contravenlie, in masura in care nu sunt savar§ite astfel incat sa fie considerate 

potrivit legii penale infracliuni, urmatoarele fapte savar§ite cu vinovatie de persoanele definite la 

art. 2 din prezenta lege:
a) furnizarea de informalii inexacte, incomplete sau care indue in eroare ori de documente 

incomplete sau nefumizarea informaliilor §i documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 7 

alin. (1);
b) furnizarea de informa^ii, documente, inregistrari §i evidence intr-o forma incomplete in timpul 
inspecfiilor desfa§urate;
c) refuzul nejustificat al intreprinderilor de a se supune unei inspectii desfa§urate potrivit 
prevederilor art. 7 alin. (3) §i (4);
d) nerespectarea masurilor impuse de catre Consiliul Concurenfei potrivit prevederilor art. 6, alin.

(5);
(4) Savarsirea de catre persoanele definite la art. 2, cu exceptia autoritatilor publice, a 

contravenliilor prevazute la alin. 3, lit. a) - d) se sanc^ioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000
lei.
(5) Savar§irea de catre autoritatile publice, a contraven^iilor prevazute la alin. 3, lit. a) se 

sanc^ioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(6) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, persoanele definite la art. 2 din prezenta lege 

la plata unor amenzi cominatorii, in cuantum de 1% din amenda principals aplicata, pentru fiecare 

zi de intarziere, calculate de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:
a) sa inceteze practicile prevazute la art. 3 din prezenta lege;

b) sa respecte obligatiile impuse prin decizia Consiliului Concurentei;
c) sa fumizeze in mod complet §i corect informaliile §i documentele care le-au fost solicitate, 

conform prevederilor de la lit. b);
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d) sa se supuna inspec^iei prevazuta la art. 7 alin. (3).
(8) Individualizarea sanctiunii in cazul savar§irii uneia dintre contraven^iile prevazute in prezenta 

lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de durata si efectele acesteia, precum §i de 

existenta in ultimii 2 ani de antecedente contraventionale pentru incalcarea prevederilor prezentei 
legi.

(9) Prin exceptie de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvemului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraven^iilor, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 8 

alin. (1) se prescrie in termen de 3 ani de la data savar§irii contraventiilor.

(10) Contraventiile prevazute in prezenta lege se constata §1 se sanctioneaza de catre Consiliul 
Concurentei in plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta.
(11) Contraventiilor prevazute la art. 8 alin. (3) li se aplica prevederile Ordonantei Guvemului nr. 
2/2001, cu modificarile §i compietarile ulterioare, cu exceptia art. 5-8, 28 §i 29 din OG 2/2001.

(12) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute de prezenta lege poate fi actualizat prin 

Hotarare a Guvemului, la cel putin 2 ani, in functie de rata inflatiei.
(13) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
2/2001, cu modificarile §i completarile ulterioare, impotriva proceselor-verbale de constatare §i 
sanctionare a contraventiilor prevazute de prezenta lege se poate introduce plangere la Judecatoria 

Sectorului 1 Bucure§ti, in termen de 15 zile de la comunicare.
(14) In exercitarea competentelor prevazute de prezenta lege, Consiliul Concurentei asigura 

respectarea dreptului la aparare al persoanelor definite la art. 2, informandu-le despre dreptul de a - 
face obiectii cu privire la continutul actelor de constatare si sanctionare, precum si despre dreptul 
de a se adresa pe cale separata instantelor de judecata.
(15) Pentru faptele prevazute la art. 3, alin. (1) - (11), se aplica individual sau cumulativ 

urmatoarele masuri complementare:

a) suspendarea sau anularea, dupa caz, a ayizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei 

activitati;
b) suspendarea activitatii agentului economic;

c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert 
exterior, temporar sau defmitiv.
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(16) Savar§irea in mod repetat de acte comerciale neloiale, prevazute la art. 3, se sanctioneaza cu 

amends calculata prin aplicarea procentului de 1 % din total venituri din anul fiscal precedent.

Art. 9 Dreptul de a se adresa instantelor de judecata
(1) Orice persoana care are un interes legitim se poate adresa direct instantelor de judecata 

competente pentru incetarea §i interzicerea practicilor comerciale neloiale, pentru acoperirea 

prejudiciilor patrimoniale §i morale suferite ca urmare a unei practici comerciale neloiale, fara a fi 

necesara parcurgerea vreunei formalitati in fata Consiliului Concurentei.
(2) Actiunile izvorand dintr-o practica comerciala neloiala sunt de competenta tribunalului locului 

savar§irii faptei sau in a carui raza teritoriala se gase§te sediul reclamantului; in lipsa unui sediu 

este competent tribunalul domiciliului reclamantului.

(3) In vederea prevenirii unei pagube iminente, instantele judecatore§ti competente pot dispune, in 

procedura de urgenta, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor practici 
comerciale neloiale, incetarea, respectiv interzicerea acestora pana la solutionarea cauzei.

Art. 10 Cooperarea dintre autoritatile de apHcare a legii
Consiliul Concurentei coopereaza cu alte autoritati ale statelor membre care aplica prevederi 
similare celor din prezenta lege si cu Comisia Europeans si oferS asistentS acestora in cazul 
investigatiilor care au o dimensiune transfrontalierS.
Art. 11 Reglementari nationale
Prezenta lege a Guvemului nu aduce atingere reglementSrilor nationale care vizeazS combaterea 

practicilor comerciale neloiale care nu se incadreazS in domeniul de aplicare al prezentei lege.

Art. 12 Raportare
(1) Consiliul Concurentei, conform prevederilor art. 4, transmite semestrial cStre Ministeml 
Agriculturii si DezvoltSrii Rurale, un raport piivind centralizarea cazurilor de practici comerciale 

neloiale si stadiul solutionSrii lor, in ceea ce priveste sectorul agricol si alimentar.
(2) Pans la data de 15 martie a fiecSrui an, Ministeml Agriculturii si DezvoltSrii Rurale transmite 

Comisiei Europene un raport privind practicile comerciale neloiale apSrute in cadrul lantului de 

aprovizionare agricol §i alimentar.

Art. 13 Transpunere
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(1) Prevederile prezentei legi transpun Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintie mtreprinderi in cadrul 
landalui de aprovizionare agricol si alimentar, cu privire la aspectele care tin de competenta sa.

Art. 14 Intrarea in vigoare
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, dar nu mai 

tarziu de 1 mai 2021.
(2) Prezenta lege se aplica acordurilor de fumizare incheiate dupa data intrarii in vigoare a acestei 
legi in conformitate cu alin. (1).

(3) Acordurile de fumizare incheiate inainte de data publicarii prezentei legi trebuie sa devina 

conforme cu prezenta directiva in termen de 12 luni de la data publicarii.

(4) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, alaturi de Consiliul Concurentei, vor elabora normele metodologice spre a fi 
aprobate de catre Guvem, prin hotarare, si date spre publicare in Monitoml Oficial al Romaniei, 
Partea I.
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ANEXA

cu principalele produse proaspete*)

CodN.C.Nr. Grupa de produse

crt.

1. Came organe comestibile, cu exceptia celor congelate NC 0201-0210

Pe?ti, crustacee §i molu§te §i alte nevertebrate, cu exceptia celor 

congelate

NC 0301-03082.

Produse de brutdrie patiserie, cu exceptia celor ambalate §iNC 1905 

congelate
3.

Oud de pasdre NC 0407-04084.

5. Lapte NC 0401

6. Legume proaspete perisabile, cu exceptia celor congelate NC 0701-0703-0709, 07099390

Fructe proaspete perisabile, cu exceptia celor congelate NC 0806-0808, 0810, 080830, 0809,7.

0810

Aceasta propunere legislative a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 
cu respectarea prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constitutia Romaniei.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Aceasta propunere legislative a fost adoptate de Senat in §edinta din 
prevederilor art. 73 alin.3 lit. m) din Constitutia Romaniei.

cu respectarea

PRE§EDINTELE SENATULUI
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