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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 09.10.2018 

                                                        Nr.4c-3/418/2018 
 
  
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, 

transmisă cu adresa nr.P.l.x. 480 din 19 septembrie 2018. 

  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

      

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Octavian Petric 
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R A P O R T 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 
nr.296/2004 privind Codul consumului 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 
consumului, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 480 din 19 septembrie 2018, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/418 din 19 septembrie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.400/2.05.2018, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
   Guvernul, prin actul nr.1087/DPSG/06.06.2018, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 
  Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu avizul 
nr.4c-19/152 din 4.10.2018, avizează negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.53 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu 
modificările ulterioare, în sensul instituirii obligației ca documentele de însoțire, 
meniurile şi setările produselor de folosință îndelungată să fie redactate în limba 
română, fără a exclude şi utilizarea altor limbi. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat 
propunerea legislativă în ședința din 9 octombrie 2018 și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 
privind Codul consumului, din următoarele considerente: 
  - măsurile propuse la art.53 alin.(2) referitoare la obligativitatea 
redactării în limba română a documentelor de însoțire pentru produsele de 
folosință îndelungată sunt deja reglementate în art.20 alin.(3) și (5) din 
Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
  - măsura propusă la art.53 alin.(3) privind traducerea în limba 
română  a meniului și a setărilor la produsele electrocasnice și electronice este 
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reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.409/2016 privind stabilirea 
condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de 
joasă tensiune, precum și de Hotărârea Guvernului nr.487/2016 privind 
compatibilitatea electromagnetică. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 15 deputați din totalul de 20 
deputați membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
              VICEPREȘEDINTE,                       SECRETAR, 
 
                  Octavian Petric                                   Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


