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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

        
 Bucureşti, 09.02.2016 

                                                  Nr.4c-3/316/2015 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei consumatorilor, transmis cu adresa nr.P.L.x.691 

din 19 octombrie 2015. 

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

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Marin Gheorghe 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 Bucureşti, 09.02.2016 

                                                  Nr.4c-3/316/2015 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei consumatorilor 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii 

şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, transmis cu adresa nr.P.L.x.691 

din 19 octombrie 2015 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/316 din 20 octombrie 2015. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.917/26.08.2015, avizează favorabil proiectul de ordonanţă cu observaţii şi 

propuneri, preluate de iniţiator. 

  Senatul, în  şedinţa din 13octombrie 2015, a adoptat proiectul de lege. 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul nr.4c-1/284/27.10.2015, avizează favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul nr.PLx.691/2015/03.11.2015, avizează favorabil 

proiectul de lege cu un amendament admis. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea 

unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modificării şi completării 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 ulterioare. Se urmăreşte clarificarea 

unor definiţii şi a unor dispoziţii, modificările fiind necesare atât pentru eliminarea unor paralelisme cât şi pentru punerea în 

aplicare a prevederilor celor două acte normative. Totodată, se realizează o restructurare a prevederilor privind contravenţiile, 

astfel încât toate practicile comerciale incorecte şi interzise să fie sancţionate şi o detaliere a valorii amenzilor pe tipuri de 

întreprinderi. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 03 şi 24 noiembrie 

2015 şi 02 februarie 2016 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei consumatorilor, cu amendamentele admise prevăzute în anexa nr.1 şi un amendament respins prevăzut în 

anexa nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. 

  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor: Vlad Bontea – vicepreşedinte şi doamna Dumitra Groza – şef serviciu. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri ai comisiei. 

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

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
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Anexa nr.1 
  

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

Nr. 
crt. 

Text OG nr.37/2015 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.37/2015 pentru 

modificarea unor acte normative din 
domeniul protecţiei consumatorilor 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.37 din 26 august 2015 
pentru modificarea unor acte normative 
din domeniul protecţiei consumatorilor, 
adoptată în temeiul art.1 pct.I.10 din 
Legea nr.182/2015 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.654 din 28 august 
2015. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.37 din 26 august 2015 
pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, adoptată în temeiul 
art.1 pct.I.10 din Legea nr.182/2015 
privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.654 din 28 august 2015, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3. Titlul Ordonanţei 

ORDONANŢĂ 
pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei consumatorilor 
 

 1. Titlul Ordonanţei se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 

protecţiei consumatorilor” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Ordonanţei prin 
legea de 
aprobare i se 
aduc şi 
completări. 

4. Art.I. – Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 
din 28 martie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

 Nemodificat  

5. 1. La articolul 2, punctul 15 va avea 
următorul cuprins: 
„15. declaraţie de conformitate – declaraţia 
făcută de către un producător, prin care acesta 
informează, pe propria răspundere, despre 
faptul că un produs respectă cerinţele 
prevăzute de legislaţia aplicată în domeniu;” 
 

 Nemodificat  

6. 2. La articolul 2, punctul 22 se abrogă. 
 

 Nemodificat  

7. 3. Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
„Art.9. – Operatorii economici sunt obligaţi să 
pună pe piaţă numai produse sau servicii care 
corespund caracteristicilor prescrise sau 
declarate şi să se comporte în mod corect în 
relaţiile cu consumatorii.” 
 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
8. 4. La articolul 56 alineatul (3), litera a) va 

avea următorul cuprins: 
 
 
„a) săvârşirea repetată a unor abateri 
sancţionate de organele de control în decurs de 
6 luni de la prima constatare;” 
 

 2. La articolul I punctul 4, litera a) a 
alineatului (3) al articolului 56 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) săvârşirea repetată a unor abateri 
sancţionate de organele de control în 
decurs de 6 luni de la constatarea 
precedentă;” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
Termenul de 6 
luni de la prima 
constatare nu 
este suficient de 
cuprinzător. 

9.  
 
Art.II. – Legea nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia 
cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor 
cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.899 din 28 decembrie 
2007, cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 
 

 3. Articolul II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.II. – Legea nr.363/2007 privind 
combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.899 din 28 
decembrie 2007, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:” 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

 
 
Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

10. 1. La articolul 4 alineatul (1), partea 
introductivă va avea următorul cuprins: 
„Art.4. – (1) O practică comercială este 
incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii:” 
 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

4. La articolul II, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, punctul 11, 
cu următorul cuprins: 
„11. După articolul 13, se introduce 
un nou articol art.131, cu următorul 
cuprins: 
«Art.131. – Măsurile dispuse potrivit 
dispoziţiilor art.13 se realizează de 
către conducătorul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor sau de către 
conducătorii unităţilor cu 
personalitate juridică din 
subordinea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, la 
propunerea agentului constatator, 
în termen de 5 zile.»” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
 
Precizare 
necesară. 

12. 2. La articolul 15, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.15. – (1) Utilizarea de către comercianţi a 
unor practici comerciale incorecte este interzisă, 
constituie contravenţie şi se sancţionează după 
cum urmează: 
a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, 
pentru utilizarea practicilor comerciale 
incorecte definite la art.4 alin.(1) şi (2); 
b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, 
pentru utilizarea practicilor comerciale 
înşelătoare definite la art.6 şi 7, precum şi 
pentru utilizarea oricăreia dintre practicile 

 Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
enumerate în anexa nr.1 la paragraful „Practici 
comerciale înşelătoare”; 
c) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, 
pentru utilizarea practicilor comerciale agresive 
definite la art.8 şi 9, precum şi pentru utilizarea 
oricăreia dintre practicile enumerate în anexa 
nr.1 la paragraful „Practicile comerciale 
agresive”.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

5. La articolul II, după punctul 2 se 
introduc trei noi puncte, punctele 3 - 
5, cu următorul cuprins: 
3. După articolul 15, se introduc 
două noi articole, articolele 151 şi 
152, cu următorul cuprins: 
«Art.151. – Odată cu aplicarea 
sancţiunii amenzii contravenţionale, 
agentul constatator poate dispune 
ca sancţiune complementară 
restituirea contravalorii produsului 
sau serviciului, după caz, în termen 
de maxim 15 zile, de la luarea la 
cunoştinţă de către contravenient a 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei. 
Art.152

. – Nerespectarea măsurii 
prevăzute la art.151 se sancţionează 
cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 
lei.» 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

 
 
 
 
 
 
Posibilitatea 
consumatorului 
să-şi recupereze 
prejudiciul. 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
art.51 alin.(7) 
din Ordonanţa 
Guvernului 
nr.21/1992. 
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0 1 2 3 4 
14.  

 
 
 
 

__________ 
 

 

 
 
 
 
 

__________ 

4. Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.16. - Contravenţiilor prevăzute la 
art.15, art.151 şi art.152 le sunt 
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.» 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Precizare 
necesară. 

15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 

5. După articolul 16, se introduce un 
nou articol, articolul 17, cu 
următorul cuprins: 
«Art.17. – (1) Sancţiunile prevăzute 
la art.15 alin.(1) literele a) şi c), se 
aplică după cum urmează: 
a) între 2.000 lei şi 10.000 lei, pentru 
comercianţi care au până la 9 
salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de până la 2 
milioane euro, echivalent în lei;  
b) între 3.000 lei şi 50.000 lei, pentru 
comercianţi care au între 10 şi 49 de 
salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de până la 50 
milioane euro, echivalent în lei;   
c) între 5.000 lei şi 100.000 lei, 
pentru comercianţi cu peste 50 de 
salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de peste 50 

 
 
 
Detalierea 
valorii 
amenzilor 
pentru fiecare 
tip de 
întreprindere. 
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0 1 2 3 4 
milioane euro, echivalent în lei.  
(2) Sancţiunile prevăzute la art.15 
alin.(1) litera b), se aplică după cum 
urmează: 
a) între 5.000 lei şi 15.000 lei, pentru 
comercianţi care au până la 9 
salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de până la 2 
milioane euro, echivalent în lei;  
b) între 6.000 lei şi 50.000 lei, pentru 
comercianţi care au între 10 şi 49 de 
salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de până la 50 
milioane euro, echivalent în lei;   
c) între 7.000 lei şi 100.000 lei, 
pentru comercianţi cu peste 50 de 
salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă de peste 50 
milioane euro, echivalent în lei.  
(3) Individualizarea sancţiunii se 
face în funcţie de gravitatea şi 
durata faptei, trebuie să fie 
proporţională cu gradul de pericol 
social al faptei săvârşite, ţinându-se 
seama de împrejurările în care a 
fost săvârşită fapta, de modul şi 
mijloacele de săvârşire a acesteia, de 
scopul urmărit, de urmarea 
produsă, precum şi de celelalte date 
înscrise în procesul-verbal.»” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
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0 1 2 3 4 
16. Art.III. – Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 

10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 

 Nemodificat  
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Anexa nr.2 
  

II.  A M E N D A M E N T E      R E S P I N S E  
 

Nr. 
crt. 

Text OG nr.37/2015 Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivaţia susţinerii/ 
Motivaţia respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.   

 
 
 

__________ 

 
 
 
 

_________ 

„La articolul II, după pct.2 se 
introduce un nou punct, punctul 3, 
cu următorul cuprins: 
3. La articolul 15, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(4) Odată cu aplicarea sancţiunii 
contravenţionale, agentul constatator 
propune ca sancţiune 
complementară încetarea practicii 
comerciale incorecte.” 
 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

Motivaţia susţinerii: 
______ 

 
Motivaţia respingerii: 
Textul aflat în vigoare 
este mai clar. 

Camera Deputaţilor 

 
 
                                VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
 
                                      Marin Gheorghe                                         Bogdan Radu Ţîmpău 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Patricia Robe 
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