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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

     
București, 07.06.2022 

                                                        Nr.4c-3/373/2019 
 
  
 
Către,  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice 

 
 

Domnului Preşedinte Florin-Ionuț Barbu 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar preliminar asupra 

proiectului de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a 

produselor și serviciilor pentru consumatori, trimis spre examinare pe fond, 

Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice cu adresa nr.PLx.460/2019 din 14 

octombrie 2019. 

Prin obiectul de reglementare 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, 07.06.2022 
                                                        Nr.4c-3/373/2019 

 
 
 

R A P O R T   S U P L I M E N T A   R P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege privind sancționarea dublului standard de 

calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a 
produselor și serviciilor pentru consumatori, provenit dintr-o propunere 
legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 460/2019 din 14 octombrie 2019, 
înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/373/2019 din 15 
octombrie 2019 și la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice sub nr.4c-5/487 din 15 octombrie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.537/26.06.2019, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3007/11.06.2019, 
avizează favorabil proiectul de act normativ. 
  Guvernul României, prin actul nr.2532/14.04.2020, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 9 octombrie 2019. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale și  Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizele nr.4c-6/615 
din 23 octombrie 2019, respectiv  nr.4c-13/841/2019 din 17 decembrie 2019, au 
avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor 
măsuri privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și 
serviciilor pentru consumatori, în vederea informării acestora din urmă cu 
privire la diferențierea mărfurilor datorită unor factori obiectivi. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice au examinat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2021, iar membrii 



 2

Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 
30 martie 2021. 
  La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și ale Comisiei pentru industrii și servicii au fost 
prezenți deputați conform listelor de prezență. 

La lucrările Comisei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice a participat, în calitate de invitat, din partea 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor domnul Paul Silviu 
Anghel – director general, iar la Comisia pentru industrii și servicii au participat, 
în calitate de invitați, din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnul Gheorghe Ștefan – secretar de stat și din partea Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor doamna Dumitru Groza – șef serviciu. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege privind 
sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru 
consumatori, deoarece este în lucru transpunerea Directivei (UE) 2019/2161 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 
2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o 
mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a 
consumatorilor și modernizarea acestor norme, care ar putea duce la paralelism 
legislativ. 

* 
* * 

   
În ședința din data de 13 aprilie 2021, în temeiul art.70 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege 
la comisiile sesizate în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 460/2019 din 14 
octombrie 2019. 
  În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 
ședința din data de 31 mai 2022. 
  În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea 
raportului inițial, respectiv respingerea proiectului de Lege privind 
sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru 
consumatori, cu următoarea mențiune: a fost adoptată Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
din domeniul protecției consumatorilor, ordonanță care transpune Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 
2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 
98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale 
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Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor 
Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme. 
  La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii 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-3/373/2019 din 
30 martie 2021, respectiv nr.4c-5/331 din 30 martie 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe      


