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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de 

vânzare de bunuri 

 

 
 

              În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 

în procedură de urgență,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de vânzare de bunuri (PLx 80/2022), transmis cu adresa nr. PL-x 80 

din 2 martie 2022, înregistrat sub nr. 4c-1/75 din  3 martie 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 140/2021 privind  

anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, cu respectarea 

prevederilor art. 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată, 

în şedinţa din 28 februarie 2022.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 



  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 22 martie 2022. 

                 Inițiativa legislativă 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. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 1021din 23 decembrie 2021. 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (o abținere), avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de vânzare de bunuri , în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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