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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor                    9 martie 2022 
                                                                                                              

   SINTEZA 
activităţii Comisiei din 9 martie 2022 

 
   Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 9 martie 2022 s-au desfășurat în format hibrid, fiind prezenți 12 deputați: Ivan 
Bogdan-Gruia, Berescu Monica-Elena, Miruță Radu-Dinel, Buzoianu Diana-Anda, Cazan 
Laurențiu-Nicolae, Gliga Dumitrița, Molnar Radu-Iulian, Păunescu Siviu-Titus,  Popescu 
Pavel, Popescu Vlad, Stroe Ionuț-Marian, Toda Daniel-Liviu. Au fost absenți: Ioan-Sabin 
Sărmaș, Popa Radu Mihai, Axinia Adrian-George, Blaga Daniel-Codruț, Moldovan 
Sorin-Dan.  

Domnul deputat Daniel Toda a fost înlocuit de către doamna deputat Oana 
Ozmen și doamna deputat Monica Berescu a fost înlocuită de domnul deputat Andrei 
Miftode. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor doamna Violeta Antohi - consilier juridic. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Gruia Ivan, 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx nr. 80/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vânzare de bunuri; 

2. Diverse. 
 

1. PLx nr. 80/2022 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele 
de vânzare de bunuri 

 
Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a precizat că, în conformitate cu 

prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
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permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, în procedură de urgență, prezentul proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri, iar Senatul a 
adoptat proiectul de lege în ședința din data de 28.02.2022. Proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 şi a 
Directivei 2009/22/CE şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce îi revin României şi care derivă din calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene, în ceea ce priveşte asigurarea transpunerii corecte şi integrale a 
acquis-ului european. Astfel, se stabileşte cadrul legal privind contractele de vânzare 
încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor 
cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în 
aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul 
asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei 
interne. Conform prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a menționat 
că susține adoptarea proiectului de lege menționând că prin crearea unui cadru specific 
privind vânzarea bunurilor cu elemente digitale, OUG 140/2021 stabilește o serie de 
obligații pentru vânzător, precum obligația de a se asigura că a informat consumatorul cu 
privire la actualizări și că acestuia îi sunt furnizate actualizări, inclusiv actualizări de 
securitate, care sunt necesare pentru a menține conformitatea acelor bunuri. susține 
adoptarea proiectului de lege. Pentru bunurile cu elemente digitale pentru care contractul 
de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale, 
vânzătorul este răspunzător pentru orice neconformitate a conţinutului digital sau a 
serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de 2 ani pentru bunurile 
care au o durată medie de utilizare de până la 5 ani, respectiv de 5 ani pentru bunurile 
care au o durată medie de utilizare mai mare de 5 ani. Dacă furnizarea este pentru o 
perioadă de peste 5 ani, vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate a conținutului 
sau serviciului care intervine sau este constatată pe parcursul perioadei în care conținutul 
sau serviciul trebuie sa fie furnizat conform contractului. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot avizarea proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât  avizarea favorabilă a 
acestuia. 
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2. Diverse. 
 

Adresa Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal privind nominalizarea 
domnului deputat Stroe Ionuț-Marian în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor. 

Domnul vicepreședinte Bogdan-Gruia Ivan a supus la vot propunerea Grupului 
parlamentar al Partidului Național Liberal. Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au 
aprobat nominalizarea domnului deputat Stroe Ionuț-Marian în funcția de 
vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Membrii 
comisiei au votat în unanimitate nominalizarea domnului deputat Stroe Ionuț-Marian. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan-Gruia IVAN 

 


