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Modificarea legislației privind produsele cu amănuntul 

 

În Monitorul Oficial nr. 202 / 26.03.2015 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea art. 33 
din OG nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (denumită în continuare 
„Legea”). 

Potrivit acestei Legi, art. 33 va suporta modificări al căror impact vizează practicarea de vânzări de 
produse și servicii cu preț redus. Astfel, conținutul art. 33, alin. 1, lit. a) se modifică, în sensul suprimării 
prevederii din textul de lege a prevederii ce stipula că „prețul redus trebuie să fie inferior prețului de 
referință”. Așadar, „orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de 
referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul de referință 
reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte 
de data aplicării prețului redus”. 

Totodată, prin aceeași Lege, legiuitorul înțelege să accentueze cadrul legislativ cu privire la limitele 
înăuntrul cărora se realizează vânzările cu preț redus, prin introducerea unui nou alineat la finele art. 33, 
care stabilește că „Produsele aflate la comercializare cu preț redus / oferte promoționale, cu 3 zile înainte 
de expirarea datei durabilității minimale / datei - limită de consum aferente produselor alimentare 
sau a termenului de valabilitate / datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se 
sortează și se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea 
corectă, completă și precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este 
considerată practică comercială incorectă și se sancționează conform reglementărilor în vigoare.” 

Potrivit noii reglementări, nerespectarea acestor prevederi este calificată drept practică comercială 
incorectă și se sancționează conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, menționăm că sancțiunile 
aplicabile în materie de practici comerciale incorecte fac obiectul Legii nr. 363 / 2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația 
europeană privind protecția consumatorilor. 

Prezentele modificări au intrat în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv din 
data de 26.03.2015. 
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este 
considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Duncea Ştefănescu nu îşi asumă nici o responsabilitate în 
acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne 
contactaţi. 

Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is 
intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or 
consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information 
related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  
 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa 
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, 
specifying your full name and title, as well as the name of your company. 


