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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 17.10.2006

                                                                             Nr.23/178/2006

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 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 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, transmis cu adresa nr.P.L.x 646 din 11 septembrie
2006.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 6 septembrie 2006, a adoptat proiectul de lege
care provine dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii senatori Constantin Gheorghe şi Mihai Ţâbuleac.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia  României,
republicată.

Guvernul României, prin punctul său de vedere nr.1319 din 20.04.2006, susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative sub rezerva însuşirii unor propuneri, care au fost preluate în proiectul de lege adoptat de Senat.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat,
cu avizul nr.31/1039 din 19 septembrie 2006.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu avizul nr.439 din 28.03.2006.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, vizând corelarea unor prevederi privind utilizarea produselor în condiţii de
siguranţă şi al informării corespunzătoare a consumatorilor în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.
Totodată, pentru protejarea diverselor categorii de consumatori, operatorii economici trebuie să îi informeze pe aceştia
despre drepturile care le au privind reînnoirea contractelor, prelungirea termenelor de garanţie până la momentul
înmânării bunului ce a fost la reparat sau până în momentul notificării în vederea ridicării produsului, precum şi cu
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posibilitatea înlocuirii produselor a căror durată de nefuncţionare în perioada de garanţie depăşeşte 10% din durata
medie de utilizare a produsului.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei
au examinat proiectul de lege în şedinţa din 10 octombrie 2006.

La lucrări a participat, în calitate de invitat, domnul Gheorghe Ciubotaru – vicepreşedinte al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 22 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au
fost prezenti 19 deputaţi.

În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărat, în
unanimitate, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992
privind protecţia consumatorilor, cu amendamente admise.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

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

Nr.
crt.

Textul OG nr.21/1992,
cu modificările şi completările

ulterioare

Text adoptat de Senat Amendamente
admise

Motivaţia

0 1 2 3 4
1 Titlul legii

LEGE
pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului
nr.21/1992 privind protecţia

consumatorilor

Nemodificat
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 2 Art.I. – Ordonanţa Guvernului

nr.21/1992 privind protecţia
consumatorilor, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr.11/1994, republicată
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.75 din
23 martie 1994, cu modificările
şi completările ulteriore, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

Art.I. – Ordonanţa
Guvernului nr.21/1992
privind protecţia
consumatorilor,
republicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.75 din 23
martie 1994, cu
modificările şi
completările ulteriore, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

Conform
normelor de
tehnică
legislativă.

 3 

- practici comerciale abuzive -
metode de vânzare restrictive
sau condiţionate care afectează
interesele consumatorilor;

- punere pe piaţă - acţiunea de a
face disponibil pentru prima dată,
contra cost sau gratuit, un produs

1. La articolul 2, liniuţele 22
şi 23 vor avea următorul
cuprins:
„- practici comerciale abuzive
şi/sau incorecte – orice
acţiune, inacţiune, conduită,
demers sau comunicare
comercială, inclusiv
publicitate, din partea unui
agent economic în relaţie
directă cu promoţia,
vânzarea sau furnizarea unui
produs sau serviciu, care
aduc atingere în mod direct
intereselor consumatorilor;
- punere pe piaţă –
acţiune de a face disponibil
pentru prima dată, contra cost

Nemodificat
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sau un serviciu în vederea
distribuirii sau utilizării."

sau gratuit, un produs sau un
serviciu în vederea distribuirii
sau utilizării, precum şi
comercializarea directă către
consumatori, efectuată de
către producători şi/sau
importator.”

 4 

- să asigure, la prestarea
serviciilor, condiţiile tehnice
stabilite de producător, precum şi
condiţiile igienico-sanitare,
conform normelor în vigoare;

2. La articolul 7 litera c),
liniuţa a patra va avea
următorul cuprins
„- să asigure, la prestarea
serviciilor, condiţiile stabilite
de producător, de actele
normative în vigoare, precum
şi cele specifice desfăşurării
activităţii;”

Nemodificat

 5 

______

3. La articolul 10, după litera
g) se introduce o literă nouă,
lit.h), cu următorul cuprins.
„h) de a fi notificaţi în scris cu
30 de zile înainte de data
pentru care a fost încheiat
contractul al cărui termen de
valabilitate se prelungeşte în
mod automat pentru o perioadă
de timp determinată sau
nedeterminată, în vederea
formulării unei opţiuni de

Nemodificat



5

0 1 2 3 4
prelungire a validităţii
acestuia.”

 6 

     Art.14. – În cazul produselor la
care timpul de nefuncţionare din
cauza deficienţelor apărute în
cadrul termenului de garanţie
depăşeşte 10% din acest termen,
precum şi în cazul produselor
alimentare, farmaceutice sau
cosmetice care prezintă abateri
faţă de caracteristicile calitative
prescrise, vânzătorul este obligat,
la cererea consumatorului, să le
înlocuiască sau să restituie
contravaloarea acestora.

4. Articolul 14 va avea
următorul cuprins:
     „Art.14. – În cazul
produselor la care timpul de
nefuncţionare din cauza
deficienţelor apărute în cadrul
termenului de garanţie
depăşeşte 10% din acest
termen, precum şi în cazul
produselor farmaceutice, cu
excepţia medicamentelor şi
produselor preparate în scop
medical sau terapeutic, a
dispozitivelor protetice şi/sau
medicale, a produselor
destinate nou-născuţilor, a
cărucioarelor pentru copii şi
produselor cosmetice care
prezintă abateri de la
caracteristicile calitative
prescrise sau declarate,
vânzătorul este obligat, la
cererea consumatorului, să le
înlocuiască sau să restituie
contravaloarea acestora.

4. Articolul 14 va avea
următorul cuprins:
„Art.14. – În cazul
produselor la care timpul
de nefuncţionare din cauza
deficienţelor apărute în
cadrul termenului de
garanţie depăşeşte 10%
din acest termen, precum
şi în cazul produselor
farmaceutice, a
dispozitivelor protetice
şi/sau medicale, a
produselor destinate nou-
născuţilor, a cărucioarelor
pentru copii şi produselor
cosmetice care prezintă
abateri de la
caracteristicile calitative
prescrise sau declarate, cu
excepţia medicamentelor
şi produselor preparate
în scop medical sau
terapeutic, vânzătorul
este obligat, la cererea
consumatorului, să le
înlocuiască sau să restituie
contravaloarea acestora.

Prin Legea
nr.449/2003,
art.14 alin.1 se
abrogă la
1.01.2007.

Alin.1 al art.14
a fost
reformulat
deoarece
excepţia era
introdusă la
mijlocul frazei
şi putea induce
în eroare la
interpretarea
textului de lege.

Amendamentul
admis la alin. 1
se va aplica de
la intrarea în
vigoare a
prezentei legi
până la
1.01.2007.
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 Timpul de nefuncţionare,
menţionat la alineatul precedent,
prelungeşte în mod
necorespunzător termenul de
garanţie şi curge din momentul
sesizării vânzătorului până la
aducerea produsului în stare de
utilizare normală.

     Timpul de nefuncţionare,
menţionat la alineatul
precedent, prelungeşte în mod
corespunzător termenul de
garanţie şi curge din momentul
sesizării vânzătorului/unităţii
service până la aducerea
produsului în stare de utilizare
normală, şi al notificării în scris
în vederea ridicării produsului
sau predării efective a
produsului către consumator.”

_______

        Timpul de
nefuncţionare, menţionat
la alineatul 1, prelungeşte
în mod corespunzător
termenul de garanţie şi
curge din momentul
sesizării
vânzătorului/unităţii
service până la aducerea
produsului în stare de
utilizare normală şi al
notificării în scris în
vederea ridicării
produsului sau predării
efective a produsului către
consumator.

        Produsele de
folosinţă îndelungată
care înlocuiesc produsele
defecte în cadrul
termenului de garanţie
vor beneficia de un nou
termen de garanţie care
curge de la data
preschimbării
produsului.
       Termenul de
garanţie curge de la data
vânzării produsului.
Pentru bunurile de

S-au introdus şi
două alineate
noi, 3 şi 4, dând
posibilitatea
consumatorului
să beneficieze
de un nou
termen de
garanţie pentru
produsele
defecte ce au
fost în locuite şi
de asemenea
garanţie pentru
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folosinţă îndelungată noi,
obţinute prin tragere la
sorţi la tombole,
câştigate la concursuri,
câştiguri la CEC, Loto –
Prono şi similare, sau
acordate cu reducere de
preţ ori gratuite de către
agenţii economici
termenul de garanţie
curge de la data intrării
bunului respectiv în
posesia câştigătorului.

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

produsele
câştigate la
diferite jocuri.

 7 

     Persoanele împuternicite
conform art. 49 să constate
contravenţia şi să aplice sancţiunea
prevăzută de prezenta ordonanţă
vor stabili o dată cu sancţiunea şi
măsuri de remediere, înlocuire a
produsului ori a serviciului,
precum şi restituirea contravalorii
acestuia, după caz.

5. La articolul 15, alineatul 4
va avea următorul cuprins:
     „Persoanele împuternicite
conform art.49 să constate
contravenţia şi să aplice
sancţiunea prevăzută de
prezenta ordonanţă vor stabili
pentru produse şi servicii,
odată cu sancţiunea, şi măsuri
de remediere, înlocuire,
restituirea contravalorii
acestora sau restituirea
sumelor încasate necuvenit

Nemodificat
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de la consumatori, după caz.”

 8 

______

6. La articolul 16 se introduce
un alineat nou, alin. 2, cu
următorul cuprins:
     „Soluţionarea solicitării
plăţii unor prejudicii morale
sau daune conexe remedierii
ori înlocuirii produselor sau
serviciilor necorespunzătoare
solicitate de către consumatori
sau de agenţii economici, este
de competenţa instanţei
judecătoreşti competente sau
organismului de mediere
competent.”

Nemodificat

 9 7. La articolul 20, după
alineatul 2 se introduc trei
alineate noi, alin.3, 4 şi 5, cu
următorul cuprins:
      „Produsele de folosinţă
îndelungată trebuie să fie
însoţite de certificatul de
garanţie şi, dacă reglementările
în vigoare prevăd, de declaraţia
de conformitate, precum şi de
cartea tehnică ori de
instrucţiunile de folosire,
instalare, exploatare,

Nemodificat
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______
întreţinere, eliberate de către
producător.

      Vânzătorul trebuie să
informeze consumatorii despre
preţul final al produsului sau
tariful serviciului prestat, pe
care îl suportă consumatorul,
incluzând taxa pe valoarea
adăugată şi toate taxele
suplimentare, şi să ofere
acestora toate informaţiile şi
documentele tehnice care
trebuie să însoţească produsul.

      Toate informaţiile
privitoare la produsele şi
serviciile oferite
consumatorilor, documentele
însoţitoare, inclusiv cele
referitoare la informaţiile
privind securitatea produsului
şi instrucţiunile de utilizare,
precum şi contractele, inclusiv
cele preformulate, trebuie să fie
scrise în limba română,
indiferent de ţara de origine a
acestora, fără a exclude
prezentarea acestora şi în alte
limbi.”
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 10 

     Art. 26. – ……..

     Este obligatorie afişarea, în
mod vizibil, a denumirii unităţii,
autorizaţiei de funcţionare,
precum şi afişarea şi respectarea
orarului de funcţionare.

8. La articolul 26, alineatul 2
va avea următorul cuprins:
     „Sunt obligatorii afişarea,
în mod vizibil, a denumirii
unităţii, a codului unic de
înregistrare la registrul
comerţului, din care să
rezulte obiectul/obiectele de
activitate a societăţii pentru
care este autorizată să
funcţioneze, precum şi afişarea
şi respectarea orarului de
funcţionare.”

Nemodificat

 11      Art. 29. -  ………..

        Guvernul va stabili
reglementări-cadru în domeniul
protecţiei consumatorilor pentru
organele de specialitate şi
serviciile publice ale
administraţiei publice locale.

9. La articolul 29, alineatul 3
va avea următorul cuprins:
„Guvernul va stabili, prin
hotărâri, reglementări-cadru în
domeniul protecţiei
consumatorilor, inclusiv
reglementări privind modul
de constituire, repartizare şi
utilizare a unui fond de
stimulare a personalului
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.”

Nemodificat

 12 

     Art. 385. - Pentru anul 2000,
din bugetul aprobat al

10. Articolul 385 va avea
următorul cuprins:
     „Art.385. – Reprezentanţii Nemodificat
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Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor s-au
alocat 200 milioane lei pentru
înfiinţarea şi funcţionarea unui
centru-pilot de consultanţă şi
informare a consumatorilor în
municipiul Bucureşti şi 195
milioane lei pentru finanţarea
unor programe în domeniul
protecţiei consumatorilor,
editarea de materiale şi
organizarea de acţiuni privind
informarea opiniei publice prin
mass-media.

organizaţiilor
neguvernamentale ale
consumatorilor nu au drept
de control al agenţilor
economici.”

 13 

Art. 46. – Constituie contravenţii,
dacă nu au fost săvârşite în astfel
de condiţii încât, potrivit legii
penale, să fie considerate
infracţiuni, şi se sancţionează după
cum urmează:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 4,
art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 5-a
liniuţă, lit. c) prima şi a 2-a liniuţă,
art. 15 alin. 1, cu amendă
contravenţională de la 10.000.000
lei la 100.000.000 lei;

______

11. Articolul 46 va avea
următorul cuprins:
„Art.46. – Constituie
contravenţii, dacă nu au
fost săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii
penale, să fie considerate
infracţiuni, şi se
sancţionează după cum
urmează:
a) încălcarea dispoziţiilor
art.4, art.7 lit.a) a 2-a, a 3-
a şi a 5-a liniuţă, lit.c)
prima şi a 2-a liniuţă,
art.15 alin. 1 cu amendă
contravenţională de la

Reactualizarea
cuantumului
amenzilor.
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b) încălcarea dispoziţiilor art. 7 lit.
a) a 4-a liniuţă, lit. b) a 3-a şi a 4-a
liniuţă, cu amendă
contravenţională de la 7.000.000
lei la 70.000.000 lei;

c) încălcarea dispoziţiilor art. 5,
art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a
liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă,
art. 9, art. 10 lit. a)-f) şi art. 11, cu
amendă contravenţională de la
5.000.000 lei la 30.000.000 lei;

d) încălcarea dispoziţiilor art. 13
alin. 1, art. 14 alin. 1, art. 17-25 şi
art. 26 alin. 1 şi 2, cu amendă
contravenţională de la 2.000.000
lei la 20.000.000 lei.

Sancţiunile se pot aplica şi
persoanelor juridice.

3.000 lei la 30.000 lei;
b) încălcarea dispoziţiilor
art.7 lit.a) a 4-a liniuţă,
lit.b) a 3-a şi a 4-a liniuţă,
cu amendă
contravenţională de la
2.500 lei la 25.000 lei;
c) încălcarea dispoziţiilor
art.5, art.7 lit.b) prima, a
2-a şi a 5-a liniuţă, lit.c) a
3-a şi a 4-a liniuţă, art.9,
art.10 lit-a)-f) şi art.11, cu
amendă contravenţională
de la 2.000 lei la 4.000 lei;
d) încălcarea dispoziţiilor
art.13 alin.1, art.14 alin.1,
art.17 – 25 şi art.26 alin.1
şi 2, cu amendă
contravenţională de la
1.000 lei la 3.000 lei.
Sancţiunile se pot aplica şi
persoanelor juridice.

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

 14 

     Art. 461. - Împiedicarea, sub
orice formă, a organelor

11. Articolul 461 va avea
următorul cuprins:
     „Art.461. – Împiedicarea,
sub orice formă, a organelor

Nemodificat (devine
pct.12)
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administraţiei publice însărcinate
cu protecţia consumatorilor de a
exercita atribuţiile de serviciu
referitoare la prevenirea şi
combaterea faptelor care pot afecta
viaţa, sănătatea sau securitatea
consumatorilor ori interesele
economice ale acestora constituie
contravenţie, dacă nu a fost
săvârşită în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să fie
considerată infracţiune, şi se
sancţionează cu închisoare
contravenţională de la 15 zile la
2 luni sau cu amendă de la
10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
     Nerespectarea dispoziţiilor
legale privind protecţia
consumatorilor, care, potrivit art.
46, constituie contravenţie, dacă
fapta a avut ca urmare vătămarea
sănătăţii sau integrităţii corporale a
uneia ori mai multor persoane, se
sancţionează cu amendă
contravenţională de la
250.000.000 lei la 1.000.000.000
lei.

administraţiei publice
însărcinate cu protecţia
consumatorilor de a exercita
atribuţiile de serviciu
referitoare la prevenirea şi
combaterea faptelor care pot
afecta viaţa, sănătatea sau
securitatea consumatorilor ori
interesele economice ale
acestora constituie contravenţie
şi se sancţionează cu muncă în
folosul comunităţii sau cu
amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.

      Nerespectarea dispoziţiilor
legale privind protecţia
consumatorilor care, potrivit
art.46, constituie contravenţie,
dacă fapta a avut ca urmare
vătămarea sănătăţii sau a
integrităţii corporale a uneia
sau mai multor persoane, se
sancţionează cu amendă
contravenţională de la 20.000
lei la 100.000 lei.
     Nerespectarea dispoziţiilor
legale privind protecţia
consumatorilor care, potrivit
art.46, constituie contravenţie



14

0 1 2 3 4

     În cazul aplicării sancţiunii
amenzii pentru săvârşirea faptei
prevăzute la alin. 2 se va dispune
şi închiderea definitivă a unităţii.

     Contravenienţii sunt obligaţi să
suporte, potrivit prevederilor
legale în vigoare, şi cheltuielile
efectuate de terţi, persoane fizice
sau juridice, în vederea vindecării
persoanelor vătămate în calitatea
lor de consumatori.

dacă fapta a avut ca urmare
afectarea gravă şi în mod
repetat a intereselor
economice a unuia sau mai
multor consumatori, se
sancţionează cu amendă
contravenţională de la 5.000
lei la 25.000 lei.
     În cazul aplicării sancţiunii
amenzii pentru săvârşirea
faptei prevăzute la alin.2 se va
dispune şi închiderea definitivă
a unităţii, putând fi dispusă
aceeaşi măsuri pentru
săvârşirea faptei prevăzute la
alin.3.
     Contravenienţii sunt obligaţi
să suporte, potrivit prevederilor
legale în vigoare, şi cheltuielile
efectuate de terţi, persoane
fizice sau juridice, în vederea
vindecării persoanelor
vătămate în calitatea lor de
consumatori.”

 15 

________ _______

13. După articolul 462 se
introduce un articol nou,
art. 463 cu următorul
cuprins:
„Art.463. – În
conformitate cu

Prin
introducerea
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prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată
cu modificări prin Legea
nr.180/2002, cu
modificările şi
completările ulterioare,
contravenientul poate
achita, în cel mult 48 de
ore de la data încheierii
sau, după caz de la data
comunicării procesului-
verbal de constatare a
contravenţiei, jumătate din
minimul amenzii
prevăzute de art.46,
agentul constatator făcând
menţiune despre această
posibilitate în procesul
verbal.”

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

art.463 se dă
posibilitate
agenţilor
economici care
au încălcat
prevederile
prezentei
ordonanţe să
plătească în cel
mult 48 de ore,
jumătate din
minimul
amenzii
prevăzute de
art.46, în acest
sens
modificându-se
şi art.46 în mod
corespunzător.

 16 

     Art. 49. - Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art. 46 şi

12. La articolul 49, alineatul
1 va avea următorul cuprins:
     „Art.49. – Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art.46

Nemodificat (devine
pct.14)
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461 se fac de către agenţii
constatatori, respectiv
reprezentanţii împuterniciţi ai
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, precum
şi de reprezentanţii
împuterniciţi ai altor organe ale
administraţiei publice, potrivit
competenţelor stabilite prin
actele normative în vigoare.

şi 461 se fac de către
reprezentanţii împuterniciţi ai
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.”

 17 Art. 502. - ……….

         Aplicarea sancţiunilor
prevăzute la alin. 1 lit. a), b) şi d)
se suspendă numai cu acordul
scris al Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia
Consumatorilor sau al oficiilor
judeţene pentru protecţia
consumatorilor, după
remedierea deficienţelor care au
condus la aplicarea sancţiunii
complementare.

13. La articolul 502, alineatul
6 va avea următorul cuprins:
     „Sancţiunile prevăzute la
alin.1 lit.a), b) şi c) pot fi
aplicate şi în cazurile în care
se constată că nu mai sunt
îndeplinite condiţiile
acordării avizului, acordului
sau a autorizaţiei de
exercitare a unei activităţi,
după caz, precum şi ale
normelor şi reglementărilor
privind modul de realizare a
acestor activităţi, cât şi în
cazul în care sunt afectate
grav interesele economice ale
consumatorilor.”

15. Alineatul 6 al
articolului 502 se abrogă.

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

Având în vedere
prevederile
Legii
nr.359/2004
privind
simplificarea
formalităţilor la
înregistrarea în
registrul
comerţului a
persoanelor
fizice,
asociaţiilor
familiale şi
persoanelor
juridice,
înregistrarea
fiscală a
acestora,
precum şi la
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autorizarea
funcţionării
persoanelor
juridice, cu
modificările şi
completările
ulterioare
precum şi
cerinţa expresă
a Comisiei
Europene
„Autorizaţiile ca
şi licenţele au
fost considerate
ca exemple de
încălcare a
art.28/30 al
Tratatului de
Aderare a
României la
Uniunea
Europeană fiind
considerate ca
bariere în calea
liberei circulaţii
a mărfurilor şi a
fost discutat în
cadrul
Capitolului I de
negociere –
Libera circulaţie
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a mărfurilor.

 18      Art. 504. -  …….
     Procedura de aplicare a
acestora se va reglementa prin
norme aprobate prin hotărâre a
Guvernului.

14. Alineatul 2 al articolul 504

se abrogă.
Nemodificat (devine
pct.16)
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______

15. La articolul 58, după
litera g) se introduce o literă
nouă, lit.h), cu următorul
cuprins:
„h) acordarea unei atenţii
deosebite persoanelor
vulnerabile, în special copii,
vârstnici, persoane cu
handicap, segmente de
populaţie aflate în situaţia de
risc financiar ridicat, precum şi
alte categorii de persoane
expuse în mod deosebit
riscului.”

17. La articolul 58, după
litera g) se introduce o
literă nouă, lit.h), cu
următorul cuprins:
„h) măsurile
suplimentare pentru
protecţia unor categorii
de consumatori, cum ar
fi: copii, vârstnici,
persoane cu handicap,
segmente de populaţie
aflate în situaţia de risc
financiar ridicat, precum şi
alte categorii de
consumatori expuşi în
mod deosebit riscului.”

Dep.Iulian Iancu – PSD
Dep.Aurelia Vasile – PSD
Dep.Ioan Bivolaru – PSD

Claritatea
exprimării.
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_______ _______

Art. II - În tot cuprinsul
Ordonanţei Guvernului
nr.21/1992 privind
protecţia
consumatorilor,
republicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.75 din 23
martie 1994, cu
modificările şi
completările ulterioare,
sintagma „agent
economic” se înlocuieşte
cu „operator economic”.

Dep.Ioan Bivolaru – PSD

Conform
prevederilor
legale în
vigoare.
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______

Art.II. – Ordonanţa
Guvernului nr.21/1992 privind
protecţia consumatorilor,
aprobată cu modificări şi
completări prin Legea
nr.11/2004, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.75 din 23 martie
1994, cu modificările şi
completările ulterioare, precum
şi cu cele aduse prin prezenta
lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o

Art.III. – Ordonanţa
Guvernului nr.21/1992
privind protecţia
consumatorilor,
republicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.75 din 23
martie 1994, cu
modificările şi
completările ulterioare,
precum şi cu cele aduse
prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul
Oficial al României,

Conform
normelor de
tehnică
legislativă.
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nouă numerotare. Partea I, dându-se textelor

o nouă numerotare.

Comisia pentru industrii şi
servicii

                                    PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,

                                      Iulian Iancu                                                                      Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlasceanu
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