
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget,  
      finanțe și bănci  

                   Bucureşti, 1.03.2016 
                            Nr. 4c-2/985 
                            PL-x 781/2015 

 
 

AVIZ 
asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 

privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi 
 
             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi, trimis cu adresa nr. PLx-781 din 4 noiembrie 2015. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 1 
martie 2016. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea 

de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu 
amendamente admise prezentate în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

                                                                                                                                             
 
Consilier parlamentar 
Florentina Rădoi 
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ANEXA 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi 

Nr.crt. Ordonanţa Guvernului 
nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. 

 
 

Text Senat 
Amendament propus 

 

 
 

Motivaţie 

1  
 

ARTICOLUL  21 
 

 Centrul de soluţionare 
alternativă a litigiilor în 
domeniul bancar 
 

nemodificat 
Titlul articolului  21 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

ARTICOLUL 21 
Centrul de soluţionare 
alternativă a litigiilor în 
domeniul financiar- bancar. 
 

 
În forma inițială sunt excluse de 
la aplicarea prezentei Legi 
instituțiile financiare-nebancare 
reglementate prin Legea 
93/2009 ceea ce determină 
excluderea consumatorilor 
utilizatori de servicii financiare 
oferite de aceste instituții, de la 
aplicarea prezentei Legi. 

2  
 
 
 
Art. 21 - (1)Pentru domeniul 
bancar se înfiinţează Centrul de 
soluţionare alternativă a 
litigiilor din sistemul bancar, 
denumit în continuare Centrul 
SAL, ca entitate juridică 
autonomă, neguvernamentală, 
apolitică, fără scop lucrativ, de 
interes public, cu personalitate 
juridică, în scopul asigurării 

nemodificat La articolul 21 alineatele (1) și 
(2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 21 - (1) Pentru 
soluționarea alternativă a 
litigiilor în care sunt implicate 
instituții bancare sau 
nebancare reglementate prin 
O.U.G 99/2006, privind 
institutiile de credit si adecvarea 
capitalului precum și prin 
Legea 93/2009 privind 
instituțiile financiare 

Din același motiv ca și mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3

accesului consumatorilor din 
domeniul bancar la soluţionarea, 
prin proceduri SAL, a litigiilor 
dintre aceştia şi comercianţii a 
căror activitate este 
reglementată, autorizată şi 
supravegheată/monitorizată de 
Banca Naţională a României, 
precum şi sucursalelor 
comercianţilor străini ce 
desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României, în domeniul bancar. 
Sediul Centrului SAL este în 
municipiul Bucureşti 
 
(2) Litigiile din domeniul bancar 
sunt soluţionate exclusiv prin 
proceduri SAL de Centrul SAL 

nebancare, se înfiinţează 
Centrul de soluţionare 
alternativă a litigiilor în 
domeniul financiar-bancar,  
denumit în continuare Centrul 
SAL.  
Centrul SAL este entitate 
juridică autonomă, 
neguvernamentală, apolitică, 
fără scop lucrativ, de interes 
public, cu personalitate 
juridică. Sediul Centrului SAL 
este în municipiul Bucureşti. 
 
(2)   Soluţionarea alternativa a 
litigiilor din domeniul 
financiar-bancar se realizează 
exclusiv de către Centrul SAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În textul initial se înțelege că 
litigiile sunt soluționate exclusiv 
de către Centrul SAL, 
consumatorii nemaiavând acces 
la justiție și orice alte forme de 
soluționare a litigiilor în 
domeniul financiar-bancar. 

3 ARTICOLUL 22 
Colegiul de coordonare 

 
 
(1) Activitatea Centrului SAL 
este coordonată de un Colegiu 
de coordonare format din 5 
membri desemnaţi, câte unul, de 
către următoarele entităţi: 
a) Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor; 
 
b) Asociaţia Română a 

nemodificat La articolul 22 alineatul (1) 
literele b), d) și e) se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 
 
 (1) Activitatea Centrului SAL 
este coordonată de un Colegiu 
de coordonare format din 5 
membri desemnaţi, câte unul, de 
către următoarele entităţi: 
a) nemodificat 
 
b) asociații profesionale 
reprezentative pentru sistemul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru punctul b), apreciem că 
este necesară includerea tuturor 



 
 

4

Băncilor; 
 
 
c) Banca Naţională a României; 
 
 
 
d) asociaţiile de consumatori 
care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute în art. 32 sau în art. 
33 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/1992, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
e) un membru independent ales 
de către cei 4 membri desemnaţi 
conform lit. a)-d). 
 

financiar-bancar;  
 
 
c) nemodificat 
 
 
 
d) Asociaţiile de consumatori 
luate în evidenţă de de 
Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor care 
au desfășurat, pe o perioadă de 
cel puţin 3 ani, activități în 
domeniul protecţiei 
consumatorilor de servicii 
financiar – bancare.   
 
e)  un membru independent ales 
de către cei 4 membri desemnaţi 
conform lit.a)-d), care să nu fi 
fost salariat al niciuneia dintre 
entitățile prevăzute la punctele 
a)-d), în ultimii 3 ani. 
 
 

asociațiilor de profil din 
sistemul financiar-bancar și nu 
numai a unei asociații, având în 
vedere că aceasta nu este o 
instituție publică de natura 
ANPC și BNR. 
 
Pentru simetrie, în cazul literei 
d) și Asociaţiile de consumatori 
recunoscute de Autoritatea 
Națională pentru Protecția 
Consumatorilor. 
 
 
 
 
 
În cazul membrului 
independent, este necesar să se 
asigure o reală independență a 
acestuia așa cum se menționează 
de altfel și în considerentele 
Directivei 11/2013. 
 

4 ARTICOLUL 22 
 Colegiul de coordonare 
 
 (5) Pentru a fi numit membru al 
Colegiului de coordonare, o 
persoană trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 
a) este cetăţean român, cetăţean 

nemodificat La articolul 22 alineatul (5) 
litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 
 (5) Pentru a fi numit membru al 
Colegiului de coordonare, o 
persoană trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 

 
 
 
Textul initial contravine 
principiilor enunțate în 
Directiva 11/2013, punctul (36), 
respectiv:  
”Pentru reușita SAL și, în 
special pentru asigurarea 

http://idrept.ro/00101323.htm
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 al unui alt stat membru al 
Uniunii Europene ori aparţine 
Spaţiului Economic European 
sau este cetăţean al 
Confederaţiei Elveţiene; 
b) are capacitate deplină de 
exerciţiu; 
c) a absolvit studii superioare 
juridice atestate cu diplomă; 
d)dispune de o bună reputaţie, 
de cunoştinţe şi de experienţă 
adecvate pentru exercitarea 
responsabilităţilor încredinţate; 
e) nu a fost condamnată 
definitiv pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, 
delapidare, infracţiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea 
nr. 656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau 
pentru alte infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, pentru care legea 
prevede o pedeapsă cu 
închisoarea de 3 ani sau mai 
mare. 
 

a)nemodificat 
b) nemodificat 
c)  a absolvit studii superioare  
juridice sau economice, atestate 
cu diplomă; 
 
d) nemodificat 
e)nemodificat 
 

încrederii necesare în 
procedurile SAL, este esențial 
ca persoanele fizice 
responsabile de SAL să dispună 
de expertiza necesară, inclusiv 
de o bună înțelegere generală a 
legislației. În special, 
persoanele fizice ar trebui să 
dispună de suficiente cunoștințe 
generale în materie juridică 
pentru a înțelege implicațiile 
juridice ale litigiului, fără a fi 
obligate să fie specialiști 
calificați în domeniul juridic.” 

http://idrept.ro/00151279.htm
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