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Pentru aprobarea Listei autorităților competente în domeniul cooperării 

privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor  

şi a cadrului normativ de reglementare utilizat de către acestea 

--------------------------------------------------------------------------  

 

În temeiul art.331 alin.(2) din Legea nr. 105/2003 privind protecția 

consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr.176-181, art.513), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Prezenta hotărîre transpune anexa la Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind 

cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației 

în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în 

materie de protecție a consumatorului”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 364 din 9 decembrie 2004, aşa cum a fost modificat ultima dată prin 

Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 

februarie 2018. 

 

Se aprobă Lista autorităților competente în domeniul cooperării privind 

încălcările transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor şi a cadrului 

normativ de reglementare utilizat de către acestea (se anexează). 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 
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          Aprobat  

        prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

LISTA 

autorităților competente în domeniul cooperării privind încălcările 

transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor şi a cadrului  

normativ de reglementare utilizat de către acestea 

 
Nr. 

crt. 

Autoritatea competentă Cadrul normativ de reglementare 

1. Agenţia pentru Protecţia 

Consumatorilor şi 

Supravegherea Pieţei 

Codul civil al Republicii Moldova 

nr. 1107/2002  (republicat în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2019,  

nr. 66-75, art. 132) 

Legea nr. 105/2003 privind protecţia 

consumatorilor (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011,  

nr.176-181, art.513) 

Legea nr.284/2004 privind comerţul 

electronic  (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr.40-47, 

art.104) 

Legea nr. 202/2013 privind contractele de 

credit pentru consumatori  (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, 

art.619) 

Legea nr. 157/2014 despre încheierea şi 

executarea contractelor la distanţă privind 

serviciile financiare de consum (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.249-

255, art.572) 

Hotărîrea Guvernului nr. 966/2010 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de 

indicare a preţurilor produselor oferite 

consumatorilor spre comercializare 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr.206-209, art.1076) 

2. Autoritatea Aeronautică 

Civilă 

Hotărîrea Guvernului nr. 836/2012 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

compensarea şi asistenţa pasagerilor în 

eventualitatea refuzului la îmbarcare şi 

anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr.237-241, art. 902) 
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3. Consiliul Audiovizualului Codul serviciilor media audiovizuale al 

Republicii Moldova nr. 174/2018  

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr.462-466, art. 766) 

4. Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei  

Legea comunicaţiilor electronice 

nr. 241/2007 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-

410, art.679) 

5. Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

6. Agenția Națională pentru 

Sănătate Publică 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 944/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

promovarea etică a medicamentelor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr.424-429, art. 1133) 

 

 



Noti informativi
la proiectul hotdrArii de Gччегп privind арrоЬаrеа Listei autoritatiloг competente in
domeniul соореrеrii privind iпсёlсёrilе transfrontaliere in domeniul protec{iei

consumatoriloг 9i cadrul de reglementare utilizat de сбtrе acestea
1. Dепumirеа ачtогчlчi gi, dupй caz, а раrtiсiрап(ilоr la еlаЬоrаrеа proiectului
Proiectul hotirArii Gччегпulчi privind арrоЬаrеа Listei ачtогitЁjilог competente in

domeniul соореrЁrii privind iпсёlсёгilе tгапsfrопtаliеrе in domeniul protecliei
consumatorilor gi cadrul de rеglеmепtаrе utilizat de сйtrе acestea а fost еlаЬоrаt de
Ministerul Economie qi Iпfrаstгuсtuгii

2, Condi{iile се аu impus еlаЬоrагеа proiectului actului normativ qi finalitй{ile
чrmйritе

Proiectul hоtirДrii de Gччегп este еlаЬоrаt intru executarea ртечеdеrilоr art.33' alin.(2)
al Legii пт. 105/2003 privind proteclia consumatorilor (Republicat: Мопitоrчl OГrcial al
Republicii Moldova, 201 1, пт. 17б- l 8l, аrt.5 l3)

3. Descrierea gradului de compatibilitate репtrч proiectele саrе ач са scop
аrmопizаrеа legislatiei па(iопаlе cu legislafia Uniunii Еurорепе

Сопfоrm апgаjаmепtеlог Republicii Moldova asumate la sеmпаrеа Acordului de
Asociere UE - Republica Moldova iп vederea armonizйrii legislatiei nalionale саrе
reglementeazi domeniul protecliei consumatorilor al acquis-ul соmuпitаr а fost transpus

раrJiаl Regulamentul (СЕ) пr.200612004 al PaTlamentului Ечrореап 9i al Consiliului pгivind
соореrаrеа dintre autoritatile па[iопаlе insйrcinate sй asiguгe арliсаrеа legislaliei in materie
de proteclie а consumatorului.

La nivel national, trапsрuпегеа integralй а Regulamentului (СЕ) пт. 2006/2004 а fost
asiguratй рriп Legea nT. l05/2003 privind proteclia consumatorilor.

Totodatб men{ionim сi completйTile Legii пr.105/2003 пч au inclus апеха
Regulamentului (СЕ) nr. 200612004, care specificй lista diTectivelor qi regulamentelor
reglementate de aгticolul 3 litera (а) -,,legi саrе protejeazd interesele consumatorilor".

Cu геfеrirе la gradul de transpunere al actelor UE епчmеrаtе in Апеха la
Regulamentul (СЕ) пг. 200612004, mеп{iопЁm urmitоаrеlе:

l. Directiva 2006l1tl4lcE. а Parlamentului Ечrореап gi а Consiliului din l2 dесеmЬгiе
2006 privind publicitatea ingeldtoare qi соmраrаtiчй а fost transpusй раr{iаl in НоtДrirеа
Guvemului пr. 94412018 pentru арrоЬагеа Regulamentului cu privire la рrоmочаrеа etici а

mеdiсаmепtеlоr (art.2lit. Ь) 9i с), аrt.3, агt.4 din actul UE) 9i Legea пr.231 din 23

septembrie 2010 cu privire la соmег!чl interior, (аrt. 8 (1) primul раrаgrаf 9i art. 8 (4) din
actul UE);

2. Directiva 2011/8ЗruЕ а Parlamentului Ечгореап gi а Consiliului din 25 octombrie
2011 privind dгерtчгilе сопsumаtоrilоr, de modificare а Directivei 9Зl|3lСЕЕ а Consiliului
gi а Directivei |999l44lCE а Parlamentului Еurореап Ei а Consiliului qi de аЬrоgаrе а
Directivei 85l5'l'71CEE а Consiliului gi а Directivei 97l7lCE а Раrlаmепtчlчi Ечrореап qi а
Consiliului а fost transpusй in Legea nT. l33l20l8 privind modemizarea Codului Civil 9i
modificarea чпоr acte legislative;

3. Directiva 2008/48/СЕ а Parlamenfului European qi а Consiliului din 23 aprilie 2008
privind contractele de credit репtrч consumatori gi de аЬrоgаrе а Directivei 87llrU2lCBE а
Consiliului а fost transpusй in Legea пr. 20212013 privind contractele de credit pentru
сопsumаtоri;

4. Directiva 20l0l13ruE а Parlamentului Еurореап Е1 а Consiliului din 10 martie 20l0
privind coordопаrеа anumitor dispozilii stabilite ргiп acte cu putere de lege sau acte



administгative iп cadrul statelor mеmЬrе cu privire la furnizarea de servicii mass-media
audiovizuale а fost transpusa iп Codul serviciilor media audiovizuale пг. l'l4120|8;

5. Directiva 20|5/2ЗO2NЕ а Parlamentului Ечгореап gi а Consiliului din 25
поiеmЬriе 2015 privind pachetele de servicii de сйldtоriе qi seгviciile de cйldtoTie asociate, de
modificare а Regulamentului (СЕ) пr, 200612004 qi а Directivei 2011/83ЛJЕ ale
Parlamentului Еurореап qi ale Consiliului gi de abrogare а Directivei 90/314/СЕЕ а

Consiliului а fost transpusЁ in Legea пr. 1З312018 privind modernizarea Codului Civil 9i
modificarea unor acte legislative;

6. Directiva 9ЗllЗlСЕВ а Consiliului din 5 арriliе 1993 privind clauzele abuzive in
contractele incheiate cu consumatorii а fost transpusa in Legea пr. 133/2018 privind
mоdеmizаrеа Codului Civil qi modificarea uпоr acte legislative;

7. Directiva 2008/|22/СЕ а Parlamentului Еurореап gi а Consiliului din 14 ianuarie
2009 privind proteclia consumatorilor in сееа се priveEte anumite aspecte геfеritоаrе la
contгactele privind dreptul de fоlоsiп!й а bunurilor ре durati limitata, la contractele privind
produsele de часап!й cu drept de fоlоsiп!й ре tегmеп lung, рrесчm 9i la contractele de
rечАпzаrе ;i de schimb а fost transpusi in Legea пr, 200/2016 pentru modiГrcarea qi

соmрlеtаrеа unor acte legislative;
8. Directiva 98/6/СЕ а Parlamentului European qi а Consiliului din 1б fеЬruаriе 1988

privind рrоtесliа consumatoгului рriп iпdiсаrеа рrе{urilог produselor оfегitе consumatorilor а

fost tгапsрusй in Hotirirea Guvemului пr. 966/2010 репtrч аргоЬаrеа Regulamentului
privind modul de indicare а рrе}чrilог produselor оfегitе consumatorilor sрге comercializare;

9. Directiva |999l44lCB а Parlamentului Еurореап ;i а Consiliului din 25 mai 1999
privind anumite aspecte ale чбпzйrii de bunuri de consum gi garanliile conexe а fost
transpusa in Legea пr. 105 din l3 martie 2003 privind proteclia сопsumаtоrilог prin Legea пr.
|8'7/20|6 de modiГrcaTe а Legii пr. 105i2003 ;i in Legea пr. 133/2018 privind mоdеmizагеа
Codului Civil qi modificarea чпоr acte legislative;

l0. Directiva 2000/ЗllСЕ а Parlamenfului Ечrореап qi а Consiliului din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juгidice а[е serviciilor societalii iпfоrmаliопаlе, in special ale
comer,tului electronic, ре pia{a internё (directiva privind comerlul electronic) а fost trапsрusЁ

рriп Legea пr. 591201''7 de modificare а Legii nr. 28412004 privind cornerlul electronic;
11. Directiva 200li8ЗlCE а Parlarnentului European qi а Consiliului din б noiembrie

2001 de instituire а unui cod comunitar cu priviгe la medicamentele de uz uman а fost
transpusa parlial in Ноtdrirеа Guveгnului пr, 9441201'8 репtru арrоЬаrеа Regulamentului cu
privire la рrоmочаrеа etici а rnedicamentelor (аrt. 1, titlurile VIII 9i VIIIa din actul UE) qi

Legea пr. 2412018 репtrч modificarea qi соmрlеtаrеа uпог acte legislative (агt. 10, 10а, 10Ь Ei
l0c din actul tIE);

12. Directiva 2002l65lCE а Parlamentului Ечrореап qi а Consiliului din 23 sерtеmЬriе
2002 privind comercializarea [а distan!ё а serviciilor Гrпапсiаrе de consum ;i de modificare а
Directivei 90l6|9lCEE а Consiliului gi а Directivelor 9'7l'7 lCE qi 98121lCE а fost tгanspusi iп
Legea пr. |571201t4 despre incheierea qi executarea contractelor la distanld privind serviciile
financiare de consum;

l3. Regulamentul (СЕ) пr.26112004 al Parlamentului Ечrореап qi al Consiliului din
11 fеЬruаriе 2004 de stabilire а чпоr поппе comune in materie de compensare ;i de asistenlЁ
а pasagerilor in eventualitatea refuzului la imЬаrсаrе ;i anulirii sau intArzierii prelungite а

zЬоrчrilоr qi de аЬrоgаrе а Regulamentului (СЕЕ) пr.29519| а fost transpus рагliаl in
Ноtйrirеа Guvernului пr.836120l'2 pentru арrоЬаrеа Regulamentului privind compensarea qi

asistenla pasagerilor in eventualitatea refuzului la imЬаrсаге si апчlйrii sau intirzieгii
relun ite а zЬоrurilоr;



l4. Directiva 2005l29lCE Раrlаmепtчlчi European ;i а Consiliului din l l mai 2005
privind practicile соmеrсiаlе neloiale ale iпtгерriпdеrilоr de ре piala intemб fа{й de
consumatori qi de modificare а Directivei 84/450/СЕЕ а Consiliului, а Directivelor 9'7 /'l/CE,
9812'7lCE;i 2002/65/СЕ ale Parlamentului Еurореап gi ale Consiliului gi а Regulamentului
(СЕ) пr. 200612004 al Parlamentului European gi al Consiliului (Directiva privind practicile
соmеrсiаlе neloiale) а fost trапsрчsй prin Legea nr. I40/20l1 de modificare 9i completare а
Legii пr. 105/2003 privind proteclia consumatorilor;

15. Directiva пr.2002158/СЕ а Раrlаmепfulчi Ечrореап qi а Consiliului din 12 iulie
2002 ргiчiпd рrеluсrаrеа dаtеlог реrsопаlе 9i protej аrеа confidenlialitalii in sectorul
comunica[iiIor publice (Directiva asupra confidenlialitalii qi comunicaliiloг electronice) а fost
transpusa раrfiаl рriп Legea пr. |З5120|'7 pentru mоdiГrсаrеа qi соmрlеtаrеа Legii пr.
24 1 l 200'7 privind comunicatiile electronice.

In рrеzепt sunt transpuse in legisla[ia паliопаlб 16 directive Ei uп regulament
menlionate in апехб la Regulamenful (СЕ) пг. 200612004.

Tabelul de сопсоrdап{а pгezinta gгadul de compatibilitate а pгoiectul сч апеха
Regulamentului (СЕ) пr. 200612004 al Рагlаmепfulчi Ечrореап qi al Consiliului privind
соореrаrеа dintre autoritdfile nalionale iпsdгсiпаtе sй asigure aplicarea legisla{iei in mаtегiе
de protecIie а consumatorului.

4. Principalele рrечеdеri ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi
Autoritalile competente in domeniul cooperafii privind incйlcйrile transfrontaliere in

domeniul protecliei consumatorilol igi indeplinesc atribuliile in temeiul Legii пr.105/2003 са
qi cum аr acliona in inteгesul consumatorilor din Republica Moldova, fie din рrорriе
iniliativd, fie la сеrегеа unei alte autoritйli competente din {аrй sau din striinйtate.

Conform рrечеdегilоr art.33' alin.(4) al Legii nr,105/2003, Agenlia репtru Protec{ia
Consumatorilor gi Supravegherea Pielei este desemnatй in calitate de birou unic de lеgйturй
in domeniul соореrdrii privind incilcirile trапsfгопtаliеrе in domeniul protectiei
consumatorilor,

Proiectul рrеziпtй Lista autoritatiloг in domeniul соореrёrii privind iпсёlсбrilе
transfrontaliere in domeniul рrоtесliеi consumatorilor gi cadrul поrmаtiч na{ional

согеsрuпzitоr directivelor qi геgчlаmепtеlоr menlionate in апеха Regulamentului (СЕ) пr.

200612004),
AutoгitЁlile competente responsabile de monitorizarea implementбrii cadrului normativ

na}ional sunt:
1. Agen}ia репtru Ргоtесliа Consumatorilor 9i Supravegherea Pielei;
2. Consiliul Сооrdопаtоr al Audiovizualului;
З. AutoritateaAeгonautic5Civili;
4. Agenlia Nalionalй pentru Reglementare in Comunicalii Еlесtrопiсе 9i Tehnologia

Informa!iei;
5. Centrul National pentru Protec{ia Datelor сч Саrасtеr Регsопаl;
6. Agenlia Nalionald pentru Sйпёtаtе Publi са.

5. Fчпdаmепtаrеа economico-fi папсiаri
Imрlеmепtаrеа prezentului proiect nu necesitё cheltuieli financiare din bugetul de stat.

б. Modul de iпсоrроrаrе а actului in саdrчl normativ in vigoare
Urmаге

погmаtiче.
арrоЬ5rii hоtdririi Guvemului nu va fi песеsагй modificarea altor acte

i consultarea uЬliсй а rоiесtчlчi
In scopul rеsресtйrii рrечеdеrilоr Legii пг.23912008 pгivind tгапsраrепfа in procesul
7. Avizarea



decizional, proiectul poate fi accesat ре pagina-web oficialй а Ministerului Economiei gi

Infrastrucfuгii (compartimentul ,,Тrапsраrеп!а ", diгectoriul Тrапsраrепld
dесiziопаlй/Дпuп|uri priviпd сопsultйrilе publice") Ei ре poгtalul guvernamental
particip.gov. md/proiectview.php?l:ro&idd:628З.

Proiectul hotdririi Guvemului а fost consultat ;i avizat de autoritd{ile publice gi

instituliile interesate iп conformitate cu prevederile Legii пr.100/2017 cu privire actele
погmаtiче.

in cadrul procesului de consultate 9i avizare, proiecful а fost avizat pozitiv Йrй obieclii
qi рrорuпеri de cdtre Agenlia Nalionalб pentru Siпйtаtе Publicй, Autoritatea АеrопачtiсЁ
Civili, Agenlia Nа}iопаlй Transport Auto, Agenlia pentru Proteclia Consumatorilor qi

Supravegherea Pietei, Centrul National pentru Proteclia Datelor cu Саrасtеr Реrsопаl,
Agenfia pentru Supraveghere Теhпiсй, Agenlia NaJionalй pentru Reglementare iп
Comunicalii Electronice 9i Tehnologia Iпfогmаliеi gi Ministerul Sanatalii, Muncii Ei
Protecliei Sociale.

Totodati au fost inaintate obieclii qi ргорчпеri ре marginea proiecfului de сitrе
Ministerul Аfасегilоr Exteme Ei Iпtеgrйrii Еurорепе, Ministerul Justiliei, Consiliul
Сооrdопаtоr al Audiovizualului, Consiliul Сопсчrеп!еi 9i Centrul de Агmопizаrе al
Legislaliei al Cancelariei de Stat.

iп cadrul avizdrii Ei expertizei juridice гереtаtе а pгoiectului cu prezentaIea
sintezei obiecliilor qi рrорuпеrilоr parvenite, autoritalile/instituJiile interesate nu au
parvenit cu obieclii noi catre proiect.

8. Constatйrile expertizei anticorup(ie
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de сйtrе ачtоr in nota

iпfогmаtiчё qi este in conformitate cu interesul public.
Proiectul in redaclia parvenitб la еfесtuагеа expertizei anticoruplie nu conline

factori de risc саrе sЁ gепеrеzе riscuri de coruptie.
9. Constatйrile expertizei de compatibilitate
Expertiza de compatibilitate а constatat сй, proiecful transpune prevederile relevante

ale Anexei la Regulamentul (СЕ) пr.200612004 al Parlamentului Еurореап ;i al Consiliului
din 27 octombrie 2004 privind соореrаrеа dintre autoritйlile nalionale insЁrcinate sй asigure
aplicarea legislaliei in materie de рrоtес[iе а consumatoгului, iп сееа се priveqte [ista
legislaliei privind proteclia сопsчmаtогчlчi.

10. Сопstаtйrilе expertizei juridice
in urmа realizirii expertizei juridice efectuate Ministerul Justi{iei

necesitatea ajustйrii proiectului prevederilor сопfоrm поrmеlоr tehnicii legislative
а constatat

Ministrul economiei
gi infrastructurii Vаdim BRINZANYlу 0


	Hotarire,anexa.pdf
	Nota.pdf



