
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 


Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 

Nr. 4c-4/66 
Bucureşti,15.02.2016 

 

  Comisia pentru  
industrii şi servicii 

 
 

Nr. 4c-3/264/2014 
 

 
RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea  
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992  

privind protecţia consumatorului 
(Plx. 377/2014) 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea  Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorului, transmisă cu adresa nr. Plx. 377/2014 din 2 septembrie  
2014 şi înregistrată cu nr.4c-4/364 din 3 septembrie 2014 respectiv nr.4c- 
3/264 din 10 decembrie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în şedinţa din 24 iunie 2014 . 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României,republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport comun s-a avut în vedere: 
- avizul  favorabil al Consiliului Legislativ, (nr. 482 din 29. 04.2014), cu 

observaţii şi propuneri. 
Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare trecerea de la 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor la Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a activităţii de control 
asupra respectării datei limită de consum pentru produsele alimentare, în 
vederea evitării, suprapunerii controalelor în domeniul siguranţei alimentelor, 
determinate de existenţa unui cadru normativ neunitar şi fragmentat, precum 
şi a mai multor autorităţi implicate în asigurarea siguranţei alimentare, ceea ce 
generează costuri suplimentare de la bugetul  de stat. Potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autoritate 
de reglementare şi control din domeniul sanitar- veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor. 



 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  şi Comisia pentru industrii şi servicii 
au examinat propunerea legislativă sus-menţionată în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 9 decembrie  2014. 

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii,  
au participat la dezbateri 20 deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 9 februarie 
2016. 

Din numărul total de 35 membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  au participat la dezbateri 
33 deputaţi. 

 La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Daniel  Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor domnul Marius Dunca -  preşedinte  şi domnul Vlad Bontea – 
vicepreşedinte. 

În urma examinării propunerii legislative membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului din următoarele considerente: 
 - durata durabilităţii minimale/data limită de consum, reprezintă unul 
dintre elementele obligatorii în etichetarea produselor alimentare, domeniu în 
care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este autoritatea 
competentă recunoscută la nivelul Comisiei Europene, potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, ce transpune 
Directiva 2000/13/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre 
referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la 
publicitatea acestora. 
 - începând cu data de 13 decembrie 2014 este în vigoare Regulamentul 
Parlamentului European nr. 1169/2011 referitor la informarea consumatorilor 
cu privire la produsele alimentare, care reglementează aspecte legate de 
ingredientele alimentare şi condiţiile de păstrare ale alimentelor. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 
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