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În acest număr:

România transpune Directiva (UE) 2019/ 633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
Legea nr. 81/2022, care transpune directiva, vizează implementarea unui mecanism de protecție a
furnizorilor vulnerabili în raport cu operatorii economici cu o putere de negociere mare din cadrul
lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
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România transpune Directiva (UE) 2019/ 633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din 12.04.2022 a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile
comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
Legea nr. 81/2022 transpune Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre
întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar și vizează implementarea unui
mecanism de protecție a furnizorilor vulnerabili în raport cu operatorii economici cu o putere de
negociere mare din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.
Așadar Legea nr. 81/2022 (i) sancționează practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea
de produse agricole și alimentare și (ii) urmărește protejarea atât a producătorilor, cât si a furnizorilor
intermediari de produse alimentare și agricole (respectiv orice producător, întreprindere individuală,
întreprindere familială sau persoană juridică implicată în vânzarea de produse agricole și alimentare)
care realizează o cifră de afaceri de maximum 350 mil. euro față de eventuale practici neloiale săvârșite
de cumpărători având o cifra de afaceri de peste 2 milioane de euro.
Tabelul de mai jos sumarizează pragurile ce atrag protecția potrivit legii:

Cifră de afaceri anuală furnizor

Cifră de afaceri anuală cumpărător

Mai mică sau egală cu echivalentul a 2.000.000
EUR
b) Peste 2.000.000 EUR – cel mult 10.000.000 EUR

Peste 2.000.000 EUR

c)

Peste 50.000.000 EUR

a)

Peste 10.000.000 EUR – cel mult 50.000.000 EUR

d) Peste 50.000.000 EUR – cel mult 150.000.000
EUR
e) Peste 150.000.000 EUR – cel mult 350.000.000
EUR

Peste10.000.000 EUR

Peste 150.000.000 EUR
Peste 350.000.000 EUR

Potrivit Legii, cifra de afaceri anuală a furnizorilor și a cumpărătorilor se interpretează în conformitate
cu părțile relevante din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei și, în special, art. 3,4 și 6 din
aceasta, inclusiv definițiile privind „întreprindere autonomă”, „întreprindere parteneră” și
„întreprindere asociată”, și alte chestiuni privind cifra de afaceri anuală.

Practici comerciale neloiale interzise
Potrivit Legii nr. 81/ 2022, este interzis cumpărătorului, printre altele:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
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să solicite facturarea și/sau refacturarea și să încaseze de la furnizor orice alte costuri decât
cele convenite în contractul comercial; costurile aferente extinderii rețelei de distribuție a
cumpărătorului, amenajării spatiilor de vânzare ale comerciantului și evenimentelor de
promovare a activității și imaginii cumpărătorului nu pot fi puse în sarcina furnizorului;
să factureze valoarea serviciilor prestate (servicii permise în anumite condiții prevăzute de
lege, precum pentru publicitate, marketing, plasare secundară, reduceri practicate de
cumpărător) peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza
contractului încheiat între părți;
aplicarea de reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi, cu excepția remizelor și
risturnelor care, cumulat, să nu fie mai mari de 20%, aplicate în funcție de valoarea facturată
între cumpărător și furnizor, pentru produse agricole și /sau alimentare, prin derogare de la
prevederile Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal);
să listeze și să afișeze la raft doar marca proprie a cumpărătorului;
să aplice condiții comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor față
de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afișarea la raft;
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(vi)

(vii)

(viii)
(ix)
(x)
(xi)

să achiziționeze și să comercializeze produse alimentare fără verificarea trasabilității acestora
în cazul în care prețul de achiziție este mai mic decât costul de producție mediu practicat pe
piața relevantă în perioada achiziției, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene;
să stabilească un termen de preaviz mai mic de 60 de zile pentru delistarea unui produs
marcă proprie a producătorului, pentru categoriile de produse care includ comercializarea
unei mărci proprii a magazinului;
să returneze către furnizor produsele nevândute;
să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe
furnizor să mărească artificial prețul de facturare al produsului;
să refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate
naționale și/sau europene, pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia;
să amenințe furnizorul cu efectuarea de represalii comerciale în cazul în care furnizorul își
exercită drepturile legale și/ sau contractuale etc..

Practicile comerciale permise – în anumite condiții
În cazul în care, la solicitarea furnizorului, a fost convenit anterior prin clauze clare și lipsite de
ambiguitate în contractul comercial/act adiţional încheiat ulterior, se permite cumpărătorului să solicite
furnizorului plata pentru:
(i)
publicitatea produselor agricole şi/sau alimentare făcută de către cumpărător;
(ii)
pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole şi/sau
alimentare;
(iii)
pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate,
(iv)
pentru plasarea secundară a produselor sale agricole și alimentare spre vânzare;
(v)
suportarea integrală sau parțială a costului oricăror reduceri pentru produsele agricole și/sau
alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoțional.
De asemenea, doar în aceleași condiții prevăzute mai sus, cumpărătorul ar putea refuza furnizorului o
renegociere de preț într-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitării.
În lipsa îndeplinii condițiilor sus-menționate (i.e., solicitarea furnizorului și convenția prin clauze clare și
lipsite de ambiguitate), practicile comerciale menționate se vor califica și ele ca practici comerciale
neloiale, sancționate de Legea 81/2022.
Consiliul Concurenței este autoritatea abilitată să constate și să sancționeze practicile comerciale neloiale
din acest sector
Autoritatea abilitată să constate și, după caz, să sancționeze practicile comerciale neloiale, în limita
competențelor prevăzute de prezenta lege este Consiliul Concurenței.
Practicile comerciale neloiale introduse prin Legea 81/ 2022 sunt sancționate cu aplicarea unei amenzi
contravenționale cu valoarea cuprinsă între 250.000 lei și 600.000 lei sau cu amendă în cuantum de 1 %
din cifra de afaceri (în anumite cazuri).
Legea privind comercializarea produselor alimentare 321/2009 nu este abrogată
În final, subliniem faptul că, spre deosebire de varianta adoptată de Senat, Legea nr. 81/2022 în forma
publicată nu mai prevede abrogarea Legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Va
fi interesant de analizat modalitatea în care se vor armoniza prevederile celor două acte normative,
având în vedere dispozițiile diferite și pe alocuri contradictorii conținute de cele două acte normative.
Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi în mod cert vor apărea o serie de modificări asupra relațiilor
locale comerciale dintre furnizori și cumpărători. Prevederile se aplică contractelor comerciale
încheiate după data intrării legislației în vigoare, iar pentru cele încheiate anterior, părțile au obligația
punerii lor în acord cu prevederile mai sus menționate până la data de 31 decembrie 2022. Exercițiile
de revizuire a contractelor actuale dar și schimbarea modelului de afacere deja implementate pot
genera implicații fiscale ce nu ar trebui neglijate.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță,
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe
cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele
care se bazează pe aceasta publicație.
© 2022. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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