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Servicii intermediere online 
- Echitate și transparență. 
Sancțiuni 

 Online intermediation 
services - Equity and 
transparency. Penalties 

   

Monitorul Oficial nr. 339 / 02.04.2021 a publicat OUG 
23 / 2021 privind măsurile de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20.06.2019 privind 
promovarea echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online, precum și pentru modificarea 
și completarea Legii Concurenței 21 / 1996 („OUG 
23 / 2021”, „Regulament 2019/1150”). 

 Monitorul Oficial No. 339 dated April 2, 2021 has 
published the GEO No. 23 / 2021 on measures for the 
implementation of the Regulation (EU) 2019/1150 of 
the European Parliament and of the Council of 20 
June 2019 on promoting fairness and transparency for 
business users of online intermediation services, as 
well as for amending and supplementing the 
Competition Law No. 21 / 1996 (”GEO 23 / 2021”, 
”Regulation 2019/1150”). 

OUG 23 / 2021 intră în vigoare în termen de 10 zile de 
la data publicării sale în Monitorul Oficial (respectiv, 
11.04.2021). 

 GEO 23 / 2021 enters into force within 10 days from the 
date of publication in Monitorul Oficial (i.e., on April 11, 
2021). 

   

█ Domeniul de aplicare  █ Subject matter 

OUG se aplică furnizorilor de servicii de intermediere 
online și furnizorilor de motoare de căutare online, 
care furnizează sau oferă spre furnizare servicii 
întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere 
online și, respectiv, utilizatorilor profesionali de site-uri, 
care își au sediul sau reședința pe teritoriul României 
și care, prin intermediul serviciilor de intermediere 
online sau motoarelor de căutare online respective, 
oferă bunuri sau servicii consumatorilor aflați pe 
teritoriul României, indiferent de locul de stabilire sau 
de reședință al furnizorilor serviciilor respective și 
indiferent de dreptul aplicabil. 

 This GEO shall apply to the providers of the online 
intermediation services and of the online search engines 
provided, or offered to be provided, to business users and 
corporate website users, respectively, that have their 
place of establishment or residence in Romania and that, 
through those online intermediation services or online 
search engines, offer goods or services to consumers 
located in Romania, irrespective of the place of 
establishment or residence of the providers of those 
services and irrespective of the law otherwise applicable . 

   

█ Sancțiuni  █ Penalties 

Potrivit art. 17 și 18 din OUG 23/2021, nerespectarea, 
cu intenție sau din neglijență, de către furnizorul de 
servicii de intermediere online, respectiv de către 
furnizorul de motoare de căutare online a dispozițiilor 
Regulamentului  2019/1150 constituie contravenții și 
se sancționează cu avertisment sau, după caz, cu 

 According to art. 17 and 18 of GEO 23/2021, failure to 
comply, intentionally or negligence by the provider of 
online intermediation services or by the online provider of 
the online search engines of the provisions of the 
Regulation 2019/1150 constitutes contraventions and is 
sanctioned with a warning or, as the case may be, with 
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amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri 
realizată în anul financiar anterior sancționării din 
furnizarea serviciilor de intermediere online. 

a fine of between 0.1% and 1% of the turnover carried 
out in the financial year preceding the sanctioning of the 
provision of online intermediation services. 

Potrivit art. 28 din OUG 23/2021, faptele de încălcare 
a Regulamentului 2019/1150, care constituie 
contravenții potrivit art. 17 și 18, se sancționează cu 
amendă contravențională, limita maximă a amenzii 
neputând depăși 500.000 LEI pentru fiecare dintre 
contravențiile constatate. 

 According to article 28 of the GEO 23/2021, the acts of 
violation of Regulation2019 / 1150, which constitute 
contraventions according to art. 17 and 18, shall be 
sanctioned with a contravention fine, the maximum 
limit of the fine not exceeding LEI 500,000 for each of 
the contraventions found. 

Consiliul Concurenței obligă furnizorii de servicii de 
intermediere online sau furnizorii de motoare de 
căutare la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de 
până la 1% din cifra de afaceri medie zilnică realizată 
în anul financiar anterior sancționării din furnizarea 
serviciilor de intermediere online / de motoare de 
căutare online, pentru fiecare zi de întârziere, 
calculată de la data stabilită în decizie, pentru a-i 
determina să respecte măsurile corective aplicate prin 
decizia de constatare și sancționare a contravențiilor 
prevăzute la art. 17 și/sau 18. 

 

 The Competition Council obliges the providers of online 
intermediation or the providers of the online search engine 
to pay comminatory fines, up to 1% of the average daily 
turnover carried out in the financial year preceding the 
sanctioning, for each day of delay, calculated from the 
date set in the decision, to determine them tocomply with 
the corrective measures applied by the decision of finding 
and sanctioning the contraventions provided in art. 17 and 
/ or 18. 
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