
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

Lege privind protecţia operatorilor economici împotriva 

abuzurilor instituţiilor statului 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

ART. 1 

Scopul prezentei legi este de a asigura baza legală necesară 

prin care operatorii economici din România să fie protejaţi împotriva 

eventualelor abuzuri ale instituţiilor statului. 

 

ART. 2 

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

a) insituţia statului - toate instituţiile statului cu atribuţii de 

supraveghere, autorizare sau control a activitaţii operatorilor 

economici; 

b) operator economic - persoana fizică sau juridică, autorizată, 

care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, exportă, 

depozitează, transportă sau comercializeaza produse ori părţi din 

acestea sau prestează servicii, desfăşurând activităţi economice pe 

teritoriul României; 

c) act individual emis de insituţia statului - orice act individual 

emis de o instituţie a statului în exercitarea atribuţiilor de supraveghere, 

autorizare sau control, în legătură cu un operator economic; 

d) prejudiciu - paguba materială creată unui operator 
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economic ca urmare a emiterii de către o instituţie a statului a unui act 

individual în legătură cu un operator economic, cu ignorarea sau prin 

interpretarea abuzivă a regulilor si normelor juridice instituite de 

societate. 

ART. 3 

Prevederile prezentei legi se aplică tuturor opratorilor 

economici care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României. 

ART. 4 

Prevederile prezentei legi se aplică tuturor instituţiilor statului 

cu care operatorii economici intră în contact în desfăşurarea lor. 

ART. 5 

(1) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, autorizare sau 

control a activitaţii operatorilor economici, instituţiile statului emit acte 

individuale în legătură cu un operator economic. 

(2) Operatorii economici care se consider nedreptăţiţi, pot 

formula plângere prealabilă împotriva dispoziţiei obligatorii din actul 

individual emis, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Soluţionarea plângerilor prealabile formulate împotriva 

dispoziţiei obligatorii se face de către instituţia statului emitentă a 

actului individual respectiv. 

(4) Plângerea prealabilă suspendă executarea dispoziţiei 

obligatorii. 

(5) Plângerea prealabilă va fi soluţionată prin decizie motivată, 

în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia este 

definitivă. 

(6) Împotriva deciziei se poate formula acţiune în termen de 

15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia în temeiul Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(7) Introducerea acţiunii suspendă executarea dispoziţiei 
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obligatorii până la soluţionarea definitive şi irevocabilă a cauzei. 

           

              ART. 6 

(1) În cazul obţinerii unei soluţii favorabile, atât operatorul 

economic cât şi instituţia statului au dreptul la despăgubiri, majorări 

şi/sau penalităţi de întârziere. 

(2) Acestea vor fi stabilite de instanţa de judecată în 

conformitate cu prevederile legale în materie aplicabile la acea dată. 

ART. 7 

Orice prevedere contrară dispoziţiilor prezentei legi se abrogă. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
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