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MODIFICĂRILE LEGII 321/2009 PRIVIND
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (cunoscută sub
denumirea „Codul de bune practici”) a suferit cea mai recentă modificare şi
completare prin Legea 247/2010, publicată în Monitorul Oficial în data de 16.12.2010,
cu intrare în vigoare la 3 zile de la publicare.
Vom prezenta în continuare, pe scurt și fără pretenții de exhaustivitate, cele mai
importante modificări ale Legii 321/2009 privind comercializarea de produse
alimentare.

1. CÂMPUL DE APLICARE A LEGII
Vechea reglementare:
„Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii
comerciale cu produse alimentare.”
Noua reglementare:
„ Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii
comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comerţ. ”

2. ELIMINAREA, MODIFICAREA ŞI INTRODUCEREA UNOR DEFINIŢII TERMINOLOGICE
2.1 Abrogarea textelor legale ce reglementau definiţiile termenilor „produs alimentar
proaspăt” şi „produs alimentar congelat”
Vechea reglementare:
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Pct. 2: „produs alimentar proaspăt - alimentul care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare,
congelare sau afumare;”
Pct. 3: „produs alimentar congelat - alimentul care necesită temperaturi de păstrare sub minus 7
grade Celsius;”
2.2. Introducerea definiţiei termenului „carne proaspătă”
Noua reglementare:
„carne proaspătă – carnea provenită de la animale şi păsări care a fost supusă doar tratamentului
de refrigerare în vederea conservării şi care se prezintă sub formă de carcasă, semicarcasă,
sferturi de carcasă, piese vrac sau ambalate, după caz.”
2.3. Modificarea definiţiei termenului „consumator”
Vechea reglementare:
„consumator - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără, dobândeşte, utilizează şi consumă
produse alimentare în afara activităţii profesionale;”
Noua reglementare:
„consumator - orice persoană fizică sau juridică care cumpără, dobândeşte, utilizează sau
consumă produse alimentare;”
2.4. Modificarea definiţiei termenului „comerciant”
Vechea reglementare:
„comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare
directă către consumator a produselor alimentare;”
Noua reglementare:
„comerciant – persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare
către consumator a produselor alimentare;”
2.5. Modificarea definiţiei termenului „discount”
Vechea reglementare:
„discount - avantajul financiar direct, oferit de către furnizor comerciantului, aplicat procentual la
preţul de listă la furnizor;”
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Noua reglementare:
„discount – avantajul financiar oferit direct comerciantului de către furnizor, raportat la vânzările
previzionate prin contract şi aplicat procentual la preţul de lista la furnizor; ”
2.6. Modificarea definiţiei termenului „cost de achiziţie la comerciant”
Vechea reglementare:
„cost de achiziţie la comerciant - preţul unitar net care apare în factura de achiziţie, obţinut prin
scăderea discountului oferit de furnizor, la care se adaugă cheltuielile directe specifice revânzării şi
costurile serviciilor prestate de comerciant furnizorului;”
Noua reglementare:
„cost de achiziţie al bunurilor – cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe, cu
excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale, cheltuielile de
transport, de manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei bunurilor respective. În
costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea
de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuite direct bunurilor respective”
2.7. Introducerea definiţiei termenului „bonus”
Noua reglementare:
„bonus – avantajul financiar oferit direct de către furnizor comerciantului, raportat şi aplicat la
vânzările realizate;”

3. EXTINDEREA INTERDICŢIILOR CARE POT FI PERCEPUTE DE CĂTRE COMERCIANŢI
Vechea reglementare:
„Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata de servicii care nu
au legătură directă cu operaţiunea de vânzare şi care nu sunt cuprinse în costul de achiziţie. ”
Noua reglementare:
„Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata de servicii care nu
au legătură directă cu operaţiunea de vânzare.”
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4. MODIFICAREA REGLEMENTĂRII TERMENELOR DE PLATĂ. EXTINDEREA LIBERTĂŢII
CONTRACTUALE
Vechea reglementare:
„Plata între comerciant şi furnizor se face la data convenită de părţi în contract, astfel:
a) pentru produsele alimentare proaspete termenul de plată al comerciantului către furnizor
pentru produsele contractate şi livrate nu poate fi mai mare de 12 zile;
b) pentru produsele alimentare congelate termenul de plată al comerciantului către furnizor
pentru produsele contractate şi livrate nu poate fi mai mare de 20 de zile;
c) pentru produsele alimentare, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), termenul de plată
al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate nu poate fi mai mare de 35
de zile.”
Noua reglementare:
„Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se
stabileşte prin negocierea contractului.
Fac excepţie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele şi ciupercile
proaspete, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 de zile.”

5. RESTRÂNGEREA ÎNGRĂDIRILOR CONTRACTUALE CU PRIVIRE LA STABILIREA
PENALITĂŢILOR
Vechea reglementare:
„În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii contractuale de către una
dintre părţi, acestea pot stabili în contract plata unor penalităţi de către partea în culpă, egale
pentru părţi, cuantumul acestora fiind negociat la data încheierii contractului.”

4

Noua reglementare:
„ În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii contractuale de către una
dintre părţi, acestea pot stabili în contract plata unor penalităţi de către partea în culpă, cuantumul
acestora fiind negociat la data încheierii contractului.
Penalităţile pentru întârzierea plăţii şi livrării produselor se stabilesc de către părţi în cuantum egal.”

6. ELIMINAREA PENALITĂŢILOR LEGALE ÎN SITUAŢIA NEACHITĂRII LA TIMP A FACTURII
Vechea reglementare:
„În cazul în care plata nu se efectuează la termenul stabilit, debitorul este pus în întârziere fără
nicio altă formalitate şi plăteşte de la acel termen o penalitate zilnică egală cu dublul dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată la suma datorată.”

7. RESTRÂNGEREA ORGANELOR DE CONTROL
7.1 Restrângerea organelor de control abilitate să constate şi să aplice contravenţii
Vechea reglementare:
„Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la
art. 5 şi art. 13 alin. (2);
b) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
pentru cele prevăzute la art. 3, 4, 6, art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8, 10 şi art. 13 alin. (2).”
Noua reglementare:
„Constatarea contravenţiei în sfera comercială şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac
de către organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice”
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7.2 Restrângerea organelor de control abilitate să verifice desfăşurarea relaţiilor comerciale
Vechea reglementare:
„Pentru a verifica desfăşurarea relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, reprezentanţii
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi cei ai Ministerului Finanţelor Publice pot
solicita toate documentele care stau la baza desfăşurării acestor relaţii comerciale.”
Noua reglementare:
„Pentru a verifica desfăşurarea relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice solicită toate documentele care stau la baza desfăşurării acestor
relaţii comerciale.”

Disclaimer: Ideile prezentate în această rubrică sunt strict informative şi, în acelaşi timp, strategia
de abordare a unei speţe concrete va trebui decisă în funcţie de circumstanţele precise ale fiecărei
situaţii în parte. Prezentul material nu elimină necesitatea analizării prevederilor legale expuse aşa
cum au fost acestea publicate în Monitorul Oficial şi nici necesitatea consultanţei juridice oferite de
un avocat, nefiind un substitut pentru acestea. Laurentiu, Laurentiu & Associates sau autorii nu îşi
asumă răspunderea pentru folosirea uneia sau mai multora dintre ideile prezentate într-o speţă
concretă.
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