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Pe 16 decembrie a fost publicată Legea 247/2010 pentru modificarea Legii 
321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.

Printre modificările aduse, menţionăm: 

 se elimină termenele de plată de 12, 20 şi 35 de zile, stabilite în funcţie 
de natura produsului;

Conform noilor prevederi, termenele de plată se vor stabili prin negocierea 
contractului între comerciant şi furnizor. Fac excepţie de la prevederea de mai 
sus: carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele şi ciupercile proaspete, la care 
termenul de plată nu poate depăşi 30 de zile. 

  penalităţile de întârziere vor fi stabilite în contract, de către părţi, în 
cuantum egal (anterior erau prevăzute penalităţi zilnice egale cu dublul 
dobânzii de referinţă BNR); 

 este definită noţiunea de „bonus”; 

 se modifică definiţiile pentru „consumator”, „comerciant”, „discount”, 
„cost de achiziţie”; 

 aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea celor două legi se va face 
numai de către Ministerul de Finanţe (prevederea veche acorda atribuţii 
în acest sens şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor). 

Legea a intrat în vigoare pe 19 decembrie 2010.

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 844/16.12.2010.]
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