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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 13.09.2022 
                                                        Nr.4c-3/131/2020 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 

consumului, transmis cu adresa nr.P.L.x. 194/2020 din 29 aprilie 2020. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege 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. 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 București, 13.09.2022 
                                                        Nr.4c-3/131/2020 

 
 
 
 

R A P O R T   S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege 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 proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu 
adresa nr.P.L.x. 194/2020 din 29 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/131/2020 din 29 aprilie 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.166/5.03.2020, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin actul nr.977/18.02.2020, avizează nefavorabil actul normativ. 
  Guvernul României, prin actul nr.609/DPSG/22.04.2020, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.296/2004, intervențiile legislative 
vizând abrogarea art.43, precum și actualizarea unor definiții și introducerea unei noi definiții pentru expresia „distribuția de 
bunuri”. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința online din 23 noiembrie 2020 și 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, cu amendamente admise. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
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* 
* * 

  În ședința din data de 10 mai 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a hotărât retrimiterea proiectului de 
lege la comisia sesizată în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 194/2020 din 10 mai 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-
3/131/2020 din 10 mai 2021. 

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 13 septembrie 2022 și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport suplimentar. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnul Dragoș-Costin Telehuz – secretar de stat. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege 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 decizională este Camera 
Deputaților. 

Prezentul raport înlocuiește integral Raportul nr.4c-3/131/2020 din 24 noiembrie 2020. 
 
 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
                               Sándor Bende                                      Bogdan Gheorghe Trif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 



 3 

Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.296/2004,  
republicat, cu modificările ulterioare 

Text adoptate de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

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

 

Nemodificat  

2.   Articol unic. - Legea nr.296 privind Codul 
consumului, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.224 din 24 martie 2008, cu 
modificările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

Articol unic. - Legea nr.296/2004 
privind Codul consumului, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.224 din 24 
martie 2008, cu modificările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Corectură 
necesară. 

3. Art.43.  - Operatorii economici pot contribui 
și colabora cu terțe părți la realizarea unor 
programe reale și eficiente de educare și 
informare a consumatorilor. 
 

1. Articolul 43 se abrogă. 
 

1. Nemodificat  

4. ANEXĂ: DEFINIȚII 
În sensul legislației privind protecția 
consumatorilor, termenii și expresiile de mai 
jos se definesc astfel: 
11. comerț de gros cash and carry/formă de  

2. Punctul 11 din anexă se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„11. comerțul de tip cash&carry - formă de comerț  

Se elimină. 
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0 1 2 3 4 
 comerț cu autoservire, pe bază de legitimație 

de acces - activitatea desfășurată de operatorii 
economici care vând mărfuri prin sistemul de 
autoservire către persoane juridice sau 
persoane fizice autorizate și asociații familiale 
autorizate conform legii, înregistrate în baza 
de date a vânzătorului, în scopul revânzării 
și/sau prelucrării, precum și al utilizării 
acestora ca produse consumabile; 
 

cu autoservire, pe bază de legitimație de acces - 
activitatea desfășurată de operatorii economici 
care vând mărfuri prin sistemul de autoservire 
către persoane juridice sau persoane fizice 
autorizate și asociații familiale autorizate 
conform legii, înregistrate în baza de date a 
vânzătorului, în scopul revânzării și/sau 
prelucrării, precum și al utilizării acestora ca 
produse consumabile.” 

  

5.  3. După punctul 16 din anexă se introduce un 
nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins: 
 
„161. distribuția de bunuri - reprezintă activitatea 
mixtă de vânzare cu ridicata sau de 
intermediere a vânzării cu ridicata a produselor 
și de prestare a serviciilor de depozitare și 
transport, merchandising și marketing a 
bunurilor, pe bază de acorduri sau practici între 
doi sau mai mulți operatori economici, fără a fi 
afectate caracteristicile produsului.” 
 

Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Tehnică 
legislativă 
care constă în 
introducerea 
noii definiții, 
cu respectarea 
succesiunii 
alfabetice la 
redactarea 
anexei. Este 
preluat ca nou 
punct, punctul 
171, sub 
forma unui 
amendament 
admis, 
modificat față 
de textul 
adoptat de 
Senat. 
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0 1 2 3 4 
6.  

 
 
17. distribuitor - operatorul economic din 
lanțul de distribuție, a cărui activitate 
profesională nu afectează caracteristicile 
produsului; 

4. Punctul 17 din anexă se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„17. distribuitor - operatorul economic care 
desfășoară activitatea de distribuție de bunuri și 
care își însușește titlul asupra mărfii pe care o 
vinde.” 
 

2. La anexă, punctul 17 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
17. Nemodificat 

 

7.  
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 

________ 

3. La anexă, după punctul 17 se 
introduce un nou punct, punctul 
171, cu următorul cuprins: 
„171. distribuția de bunuri – 
sectorul economic caracterizat 
prin activitatea mixtă de vânzare 
cu ridicata sau de intermediere a 
vânzării cu ridicata a produselor 
și de prestare a serviciilor de 
depozitare și transport, 
merchandising și marketing a 
bunurilor, pe bază de acorduri 
sau practici între 2 sau mai mulți 
operatori economici fără a fi 
afectate caracteristicile 
produsului;” 
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