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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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