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R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind  
protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu  propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind  protecţia consumatorilor, republicată în 
M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 168 din 4 aprilie 2011, înregistrată sub nr.31/279 din 5 aprilie 2011. 

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

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 30  martie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr.1453 din 7 decembrie 2010. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.3167 din           
17 decembrie 2010, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ iniţiativa legislativă, 
conform adresei nr.23/93 din 12 martie 2011. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare completarea art.62 
din Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca hotărârea judecătorească prin care 
judecătoria soluţionează plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare 
a contravenţiei să fie definitivă şi irevocabilă şi nu supusă căii de atac a recursului, 
astfel cum se prevede la art.34 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2002 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, se propune  ca 
procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia şi 
hotărârea judecătorească irevocabilă să constituie titluri executorii, contribuind, aşa 
cum rezultă din expunerea de motive, la eficientizarea sistemului sancţionator prevăzut 



de Ordonanţa Guvernului nr.21/1992, în acord cu recentele modificări legislative aduse 
prin Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din  3 mai  2011.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Autoritatea Naţională  pentru Protecţia Consumatorilor – domnul Samuel Calotă, 
vicepreşedinte şi doamna Irina Vasile – comisar. 

Conform dispoziţiilor prevăzute în art. 129 - Folosirea căilor de atac - din 
Constituţia României, republicată, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate 
şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.  

Mai mult decât atât, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 34 
alin. (1), că „Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă 
aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane 
citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, 
necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte 
asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării", iar la 
alin. (2) „Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a 
soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la 
secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. 
Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă 
executarea hotărârii.  

Astfel, căile de atac sunt mijloace sau remedii juridice procesuale prin 
intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor 
judecătoreşti şi, în final, remedierea greşelilor săvârşite. Ele sunt indispensabile în orice 
sistem procesual, pentru remedierea eventualelor greşeli de judecată sau de ordin strict 
procedural. De aceea, legiuitorul a acordat importanţa cuvenită reglementării detaliate a 
modului de exercitare a căilor legale de atac. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea   propunerii 
pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind  protecţia consumatorilor, republicată 
în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Din numărul total de 22 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 14 deputaţi. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
                            PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,                                     
                             Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE           
 
 
    
 
 
 
    Expert parlamentar 
    Florica Manole    
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