Hotarâre de Guvern
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată având in vedere prevederile
Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, art. 132 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor
pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, art. 5 alin. (5) din
Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice și Hotărârii de Guvern nr. 27/2017
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La art.3 alin. (1) litera kk) se modifică și va avea următorul cuprins:
„kk) asigură, prin comisia de insolvență la nivel central și prin comisiile de insolvență
la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvență a persoanelor fizice, conform
prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu
modificările ulterioare. ”
2. La art.3 alin. (1) după litera kk) se introduce o nouă literă, lit.ll), cu următorul
cuprins:
„ll) asigură înregistrarea intermediarilor de credite, a reprezentanţilor desemnaţi, a
entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe şi a creditorilor nonfinanciari,
funcţionarea punctului unic de informare, precum și cooperarea şi efectuarea schimbului de
informaţii cu statele membre conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru consumatori.”
3. Alin. (3) al art. 6 se modifică după cum urmează:
“(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 940, exclusiv demnitarii, din care pentru
aparatul central 397, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 543.”
4. După alin. (9) al art. 6, se introduce un nou alineat, alin. 91 care va avea
următorul cuprins:
„(91) Personalul Direcției cooperare şi efectuarea schimbului de informaţii cu statele
membre, derulare proceduri intermediari de credite, recuperare creanțe și creditori
nonfinanciari, precum și personalul Direcției de insolvență a persoanelor fizice, are statut
de personal contractual, este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii şi este salarizat
în conformitate cu legislația aplicabilă personalului contractual din administraţia publică. ”
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5. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 13
comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea
şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional
pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin
hotărâre a Guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt
prevăzute în anexa nr. 2. ”
6. Alin. (1) al art. 12 se modifică după cum urmează:
„(1) Autoritatea are în dotare 120 autoturisme operative pentru supraveghere, control,
investigaţii, proceduri insolvența persoanelor fizice și intermediari de credite.”
7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, pct. III, subpunctul 1 se
modifică și va avea următorul cuprins: „1. Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor – 943 posturi.”
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