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Protecţia comerţului: CC, CEDO, CJUE
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5 sectoare în vizor în 
2017

• piața cimentului
• piața exploatării 

resurselor de ape 
minerale natural

• piața drepturilor de 
autor şi drepturilor 
conexe

• piața serviciilor 
bancare de retail

• piaţa comerţului
online: 2 investigaţii
de cunoaştere a pieţei
(strategiile de 
marketing din comerțul 
electronic - 2016 şi
comerţul electronic cu 
electrocasnice - 2011)

Consiliul 
Concurenţei

Comisia 
Europeană

3 investigații lansate în 2017 
ref. e-commerce

• restricţii privind preţul de 
vânzare electrocasnice 
(alinierea preţurilor la produsele 
comercializate online prin 
software special)

• geo-blocking (limitarea 
consumatorilor la achiziţionarea
de jocuri video PC doar din ţara
de rezidenţă sau locaţie)

• discriminare prin preţ în 
industria turismului (preţ
diferit la hotel în funcţie de ţara
de rezidenţă a turistului)
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Protecția comerțului
Alte subiecte de interes

• participare la licitaţii (trucări, 
asocieri etc.)
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Despăgubiri 
private pentru 

încălcări de 
concurență

Drepturi 
procedurale,
în special în 
inspecțiile 
inopinate

Aspecte supuse 
întrebărilor 
preliminare 

CJUE
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Protecția comerțului

Despăgubiri în concurenţă ca urmare 
a deciziei Consiliului Concurenței de 
sancţionare a Poştei Române pentru 
abuz de poziție dominantă prin 
acordarea unor condiții contractuale 
mai favorabile InfoPress Grup S.A.  în 
detrimentul concurenţilor săi.

• Clonare hard-disk și preluarea de informații din 
arhivele companiei investigate

• CEDO – Art. 8 – încălcarea dreptului la viață 
privată și la familie

• CJUE - Privilegiul împotriva autoincriminării
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Exemplul sectorului farmaceutic
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Noi reglementări în domeniu
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Restructurări la nivel de 
producător

Contracte 
cost-volum &

cost-volum-rezultat
Prețuri 

medicamente

Piața produselor 
farmaceutice se află 
într-o continuă 
transformare, atât 
din punct de vedere 
al practicilor 
întreprinderilor cât 
şi din punctul de 
vedere al legislației 
incidente

Obligația de 
serviciu public

Remodelarea Businessurilor în Pharma

Noi modele 
în distribuție

Controale fiscale în industria farmaceutică !!!
Sunt vizate structuri care efectuează operațiuni de 
marketing.
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Protecţia consumatorilor:  ANSPDCP şi ANPC
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Începând cu 28 mai 2018, regulile privind procesarea datelor cu caracter 
personal se modifică substanțial:

9

• sisteme de protecție a datelor cu caracter personal încă 
din faza de proiectare a proceselor

• înregistrări continue ale activităților de procesare

• evaluări obligatorii a impactului asupra protecției 
datelor

• notificarea imediată a autorității în caz de încălcări ale 
securității

• Ofițerul de Protecție a Datelor

Nerespectarea 
noilor obligații 

duce la aplicarea 
unei sancțiuni 

contravenționale 
(până la 20 

milioane de euro 
sau 4% din cifra de 

afaceri anuală la 
nivel mondial).

Autoritatea Naţională de Protecţie a Datelor cu 
Caracter Personal
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Protecția consumatorilorAutoritatea Naţională
de Protecţie a 
Consumatorilor

Agenţia Naţională de 
Adminitraţie Fiscală

Consiliul Naţional al 
Audiovizualului

• în 2016, 342 din 553 de operatori economici 
controlaţi au fost sancţionaţi pentru nerespectarea 
prevederilor legale referitoare la vânzările cu preţ
redus (promoţii, soldări, lichidări de stoc)

• subiectul este de interes şi pentru ANAF în cursul 
controalelor de fond

Organizarea 
vânzărilor cu 
preț redus

• ANPC sancţionează acest tip de comunicare pe motiv 
de informare greşită a consumatorilor

• ANAF sancţionează acest tip de comunicare pe motiv 
de publicitate înşelătoare

• şi CNA poate să aplice sancţiuni

Comunicarea 
liderului în piaţă: 
„Nr. 1”, „Cel mai 
ieftin”, „Cel mai 
bun”

• procedura de soluţionare extrajudiciară a litigiilor 
naţionale şi transfrontaliere dintre comercianţi şi
consumatori prin intervenţia unei entităţi de 
soluţionare alternativă (SAL) a litigiilor care propune 
sau impune o soluție 

• SAL organizat în interiorul ANPC începând cu 
octombrie 2016

Soluţionarea
alternativă a 
litigiilor

• posibile modificări sau clarificări privind prevederile 
legale

Legea 
321/2009
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Curtea de Conturi şi efectul de domino!



Curtea de Conturi şi efectul de domino !

Bune intenții

Control 
autorități

Verificare 
activitate

Recuperare 
prejudicii

Curtea 
de 

Conturi

Reverificare 
contribuabili

Reinterpretare 
legislație

Accesorii

Consecințe 
neașteptate 

D&B / PwC



Curtea de Conturi şi efectul de domino !

1 2 3

Curtea de Conturi vine în control la autorități publice locale, 
constată abateri de la legalitate și regularitate în sensul că nu s-
au colectat diverse taxe exotice și le impune măsuri să 
recupereze prejudiciile.

Curtea de Conturi verifică o autoritate de reglementare, 
constată abateri de la legalitate și regularitate în sensul că 
nu au fost stabilite și/sau recuperate anumite 
comisioane/taxe/redevențe si stabilește măsura de a se 
recupera prejudiciul. Neavând organe de control sau 
verificare, autoritatea respectivă trimite la ANAF.

Curtea de Conturi verifică ANAF și constată 
prejudicii cauzate de funcționarii ANAF, realizând 
un raport public afișat pe pagina de internet a 
instituției în care sunt sesizate abateri de natură 
procedurală și substanțială.

Primării

Autorități de reglementare
ANRM / APIA

ANAF

D&B / PwC
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Curtea de Conturi şi efectul de domino !

Ce atribuții are Curtea 
de Conturi

• Curtea de Conturi este 
un organ de control 
financiar (nu fiscal) care 
verifică modalitatea de 
administrare a 
patrimoniului public, a 
încasării veniturilor la 
buget şi a cheltuirii 
fondurilor publice

• Curtea de Conturi poate 
controlează autoritățile 
publice centrale si locale 
şi impune măsuri pentru 
recuperarea unor 
prejudicii

Măsurile controlului 
Curții de Conturi

• Măsuri pentru recuperarea 
prejudiciilor, care trebuie 
aduse la îndeplinire în 
termene destul de scurte (3 
luni/6 luni/1 an)

• Neaducerea la îndeplinire -
închisoare 3 luni - 1 an sau 
amendă

• Mult mai simplu să te 
îndrepți împotriva 
contribuabilului decât să 
contești raportul Curţii de 
Conturi 

• Dificultatea deosebită în a 
obține o suspendare a 
actelor Curții de Conturi

Consecințe pentru 
contribuabili

• Reverificarea unor 
perioade controlate

• Destabilizarea securității 
juridice și eliminarea 
predictibilității 

• Recuperarea 
prejudiciului de la 
contribuabil prin 
impunere de taxe / 
impozite suplimentare

• Impunerea de accesorii –
lipsa culpei !!!
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Curtea de Conturi şi efectul de domino !

Actele emise de Curtea de Conturi nu sunt opozabile contribuabililor şi nu 
instituie în sarcina lor nicio obligație, raportul juridic fiind exclusiv între 
Curtea de Conturi şi autoritățile auditate

Controlul Curţii de Conturi şi actele emise de aceasta, precum şi
interpretarea acesteia în privinţa normelor de drept fiscal nu sunt date sau 
informaţii suplimentare şi nu pot justifica reverificarea aceleiași perioade 

Legea prevenției și legea de interpretare a actelor normative – necesitatea 
interpretării unitare a legii și asigurării principiului securității juridice
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Vă mulţumim!
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