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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 
 

          Data, 27 iunie 2022 
          Nr. 4c-33/63/2022 
                
 

DOMNULUI ȘANDOR BENDE, 
 

PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
 
 
 
 

Vă înaintăm Raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind cerințele 
de accesibilitate aplicate produselor și serviciilor, transmis Comisiei pentru 
antreprenoriat și turism și Comisiei pentru industrii și servicii, spre dezbatere pe fond, 
prin adresa Biroului Permanent PLx 352/2022 din 14 iunie 2022. 

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

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril 

 
      
 

com.antreprenoriat
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru antreprenoriat și turism 

Data, 27 iunie 2022 
                Nr. 4c-33/63/2022 

 
 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de lege privind cerințele de accesibilitate aplicate produselor și serviciilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate cu proiectul 
de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicate produselor și serviciilor, spre dezbatere pe fond, prin adresa Biroului Permanent 
PLx 352/2022 din 14 iunie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege în data de 8 iunie 2022. 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru antreprenoriat și turism a avut în vedere: 

 avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.466/27.02.2022); 

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.2357/19.02.2022); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (4c-6/423/22.062022). 



2 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 151/70 din 7 iunie 2019. Potrivit proiectului, acesta vizează stabilirea 
cadrului legal pentru buna funcţionare a pieţei interne în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi 
serviciilor, prin eliminarea şi prevenirea barierelor din calea liberei circulaţii a acestora. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 iunie 2022, prin prezența fizică și online.  

La lucrările comisiei au participat membrii Comisiei conform listei de prezență. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru antreprenoriat și turism a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 

Lege privind cerințele de accesibilitate aplicate produselor și serviciilor, cu amendamente admise, prezentate în anexa care face 
parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 

                                Năsui Claudiu-Iulius-Gavril                                                                    Mircea Florin 
 

     
 
 
 
 
 
  

Consilier parlamentar,Monica Gabriela Tudor 
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                   Anexă 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
la proiectul de Lege privind cerinșele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 

 
 
 

Nr 
crt
. 

Text adoptat de Senat Text propus 
(autorul amendamentelor) 

Observații  

0 2 3 4 
1  

 
Art.3 (2) In cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile, de 
asemenea, definiţiile prevăzute la art. 4 alin.(l) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. 4 alin.(l) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art.3 (2) In cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile, de 
asemenea, definiţiile prevăzute la art. 3 alin.(l) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 4 
alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Tehnică legislativă 
 

2  
 
Art.12 (1) Operatorii economici menţionaţi la art. 7-10 
transmit, la cerere, către autorităţile prevăzute la art. 9 
alin. (1), datele de identificare ale: 
 

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art.12 (1) Operatorii economici menţionaţi la art. 7-10 
transmit, la cerere, către autorităţile prevăzute la art. 19 alin. 
(1), datele de identificare ale: 
 

Tehnică legislativă 
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Art.21 (3) In situaţia în care măsurile luate potrivit alin. 
(1) sunt justificate şi neconformitatea produsului este 
atribuită unor deficienţe din standardele armonizate 
prevăzute la art. 15, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012; în 
situaţia în care măsurile luate potrivit alin. (1) sunt 
justificate, iar neconformitatea produsului este atribuită 
unor deficienţe în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice 
prevăzute la art.l5, se adoptă, fără întârziere, în 
conformitate cu procedura de examinare prevăzută la art. 
27 alin. (2) acte de punere în aplicare care modifică sau 
abrogă specificaţia tehnică în cauză. 
 

3. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art.21 (3) In situaţia în care măsurile luate potrivit alin. (1) sunt 
justificate şi neconformitatea produsului este atribuită unor 
deficienţe din standardele armonizate prevăzute la art. 15, se 
aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 1025/2012; în situaţia în care măsurile luate potrivit 
alin. (1) sunt justificate, iar neconformitatea produsului este 
atribuită unor deficienţe în ceea ce priveşte specificaţiile 
tehnice prevăzute la art.l5, se adoptă, fără întârziere, în 
conformitate cu procedura de examinare prevăzută la art. 14 
alin. (2) acte de punere în aplicare care modifică sau abrogă 
specificaţia tehnică în cauză. 
 

 
 

Tehnică legislativă 
 
 

 
 
 
 

 


