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                             Stimate domnule Preşedinte, 

                             Stimată doamnă Preşedinte, 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii 

şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul protecţiei consumatorilor, transmis cu adresa nr. PL-x 322/2022 din                             

8 iunie 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare                      

sub nr. 4c-1/287 din 8 iunie 2022,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Vă informăm că membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                          

şi privatizare au dezbătut această iniţiativă legislativă pe parcursul mai multor şedinţe, 

dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 18 octombrie 2022 şi au întocmit                         

raportul preliminar pe care îl înaintăm, alăturat.  

 

 

 

                                                           PREŞEDINTE 
 

                                                  Costel Neculai DUNAVA
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       CAMERA DEPUTAŢILOR 
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                                  Nr. PL-x 322/2022                                                  
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                                              RAPORT PRELIMINAR                

                                                               asupra  

proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  

nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

protecţiei consumatorilor, transmis cu adresa nr. PL-x 322/2022 din 8 iunie 2022, 

înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/287 

din 8 iunie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege                     

în şedinţa din 30 mai 2022.        

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 472 din 27 aprilie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-19/131 din 15 iunie 2022.  

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/398 din                  

16 iunie 2022.  

Confederația Patronală Concordia a transmis Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare în data de 11 octombrie 2022, prin intermediul poștei 

electronice, propuneri de modificare a inițiativei legislative. 

În data de 13 octombrie 2022, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
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punctul de vedere în care menționează că nu susține propunerile de modificare formulate 

pe marginea proiectului de lege de Confederația Patronală Concordia. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor. 

 Prezenta ordonanţă de urgenţă prevede modificarea şi completarea                                

Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 

consumatori, republicată, cu completările ulterioare, a Legii nr. 363/2007 privind 

combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 

armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 

profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea transpunerii prevederilor art. 1, 3 şi 4 din Directiva (UE) 2019/2161 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a                 

Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE şi 2011/83/UE 

ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a 

respectării normelor Uniunii în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea 

acestor norme. 

 Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 

examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor şedinţe, 

dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 18 octombrie 2022. 

 Din numărul total de 19 membri ai Comisiei au participat la dezbateri                          

15 deputaţi. 

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea                      

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, domnul președinte Horia Miron 

Constantinescu și domnul  vicepreședinte Sebastian Ioan Hotca. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                 

să înainteze Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea                  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, în forma adoptată de Senat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

          PREŞEDINTE                                                                              SECRETAR                                      
                                                                                                                                                                                                     

            Costel Neculai DUNAVA                                                             Bogdan-Alin STOICA 
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             Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 


