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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind 

combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu  
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia  

europeană privind protecţia consumatorilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor, trimis cu adresa nr. PL-x 714 din 21 decembrie 2009, înregistrată 
sub  nr. 21/342 din  21 decembrie 2009.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 16 decembrie 2009. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi  
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  2 februarie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu 
adresa  nr. 1138 din 6 octombrie 2009. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
potrivit pct.5 al art.5 din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa 
internă faţă de consumatori şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, ,,Anexa I conţine lista practicilor 
comerciale considerate neloiale în orice situaţie. Lista unică se aplică în toate 
statele membre şi poate fi modificată numai prin revizuirea prezentei directive’’. 

 



Totodată, în procesul legislativ se află şi proiectul de Lege pentru 
modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor (PL-x 602/2009), cu acelaşi obiect de reglementare. 

Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                  
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
   În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
      PREŞEDINTE, SECRETAR,         
     Mihai TUDOSE                                           Cătălin CHERECHEŞ     
             
 
Consilier  parlamentar 
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