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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 09.02.2016 

                                                        Nr.4c-3/128/2015 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, transmis cu adresa nr.P.L.x. 337 din 07 aprilie 2015. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Marin Gheorghe 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 Bucureşti, 09.02.2016 
                                                        Nr.4c-3/128/2015 

 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, provenit dintr-o 
propunere legislativă a domnului senator Ştefan Liviu Tomoiagă – PNL şi a 
domnilor deputaţi Nini Săpunaru – PNL, Vasile Iliuţă – PDL, Costel Şoptică – 
PNL, Dumitru Verginel Gireadă – PNL, George Scarlat – PNL, transmis cu 
adresa nr.P.L.x. 377 din 07 aprilie 2015, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/128 
din 08 aprilie 2015. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1222/29.10.2014, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Senatul, în  şedinţa din 31 martie 2015, a adoptat proiectul de lege 
cu amendamente. 
  Guvernul, prin adresa nr.7758/DRP/25.08.2015, nu susţine 
adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.PLx 
337/2015/21.04.2015, avizează favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu avizul nr.4c-
9/168/16.06.2015, avizează negativ proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prelungirii la 90 de zile a 
termenului în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va 
răspunde petiţiilor din domeniul de prestări servicii şi servicii financiare bancare 
şi nebancare, în cazul în care aspectele sesizate sunt complexe şi necesită o 
cercetare mai îndelungată. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul 
de lege în şedinţele din 03 şi 24 noiembrie 2015 şi 02 februarie 2016, şi au 
hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
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privind protecţia consumatorilor, din următorul considerent: prelungirea 
termenelor la 90 de zile nu se justifică, deoarece consumatorul nu este ajutat prin 
această modificare dorind ca problema cu care se confruntă să fie rezolvată în 
cel mai scurt timp. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: Vlad Bontea – 
vicepreşedinte şi doamna Dumitra Groza – şef serviciu. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 
deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
 
                          Marin Gheorghe                              Bogdan Radu Ţîmpău 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Patricia Robe 
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