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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 30.09.2002 
                       Nr.23/133/2002 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
        
 
 
 
  Vă transmitem, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, transmis spre 
dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.338/27 iunie 
2002. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege dace parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

István Antal 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
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         Bucureşti, 30.09.2002 

                                                                                           Nr.23/133/2002 
        
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii 
şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, transmis cu adresa nr.338 din 27 iunie 2002, înregistrată sub nr.23/133/2002. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  Proiectul de lege a fost trimis de către Guvern cu adresa nr.E 203 din 24.06.2002. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de către 
Consiliul Legislativ. 
  Adoptarea acestei ordonanţe este urmare a necesităţii realizării unei protecţii reale a consumatorilor prin 
înăsprirea sancţiunilor, cu completarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale în vigoare, într-un sistem juridic unitar, cu 
măsuri eficiente de prevenire şi combatere a faptelor care pot afecta grav sănătatea, integritatea corporală sau chiar viaţa 
oamenilor. 
  În şedinţele din 3.09 şi 26.09.2002, membrii comisiei, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, au dezbătut proiectul de lege şi ca urmare a punctelor de vedere exprimate de deputaţi şi invitaţi s-a 
hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prezentate în anexă. 
Ca urmare, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor aprobarea acestuia. 
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  Amendamentele admise se referă la precizarea expresă conform căreia contravenienţii sunt obligaţi să suporte 
şi cheltuielile necesare pentru vindecarea şi refacerea integrităţii corporale a consumatorilor afectaţi de faptele 
iresponsabile ale acestor agenţi economici. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 26 de membri ai comisiei. 
  Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi în şedinţa din 26.09.2002. 
  A participat, ca invitat din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, domnul Dumitru 
Dumba � consilier al preşedintelui. 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
  În urma dezbaterilor, comisia propune adoptarea cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Amendamente admise de comisie 
Autorul 

 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1.  LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2002 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor 
 

 

2.  Articol I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2002 pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.450 din 26 
iunie 2002, cu următoarele completări: 
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0 1 2 3 
3. Titlul ordonanţei 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 
 
 

Nemodificat  

4.  Art.I. - Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorilor, aprobată 
prin Legea nr.11/1994, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.75 din 23 martie 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
 
 

Nemodificat  

5.  1. La articolul 461, se introduc alineatele 2 şi 
3, cu următorul cuprins: 
"Nerespectarea dispoziţiilor legale privind 
protecţia consumatorilor, dacă fapta a avut ca 
urmare vătămarea sănătăţii sau integrităţii 
corporale a uneia sau mai multor persoane se 
sancţionează cu amendă de la 250.000.000 
lei la 1.000.000.000 lei. 
 

1. La articolul 461, se introduc alineatele 2,3 
şi 4, cu următorul cuprins: 
"(2) Nerespectarea dispoziţiilor legale 
privind protecţia consumatorilor, care 
potrivit art.46 constituie contravenţie, 
dacă fapta a avut ca urmare vătămarea 
sănătăţii sau integrităţii corporale a uneia sau 
mai multor persoane, se sancţionează cu 
amendă contravenţională de la 250.000.000 
lei la 1.000.000.000 lei.  
 

Precizare necesară 
pentru corelare cu 
prevederile referitoare la 
regimul juridic al 
contravenţiilor. 
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0 1 2 3 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

6.  (3) În cazul aplicării sancţiunii amenzii 
pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin.2, 
se va dispune şi închiderea definitivă a 
unităţii. 
 

Nemodificat  

7.   (4) Contravenienţii sunt obligaţi să 
suporte, potrivit prevederilor legale în 
vigoare şi cheltuielile efectuate de terţi, 
persoane fizice sau juridice, în vederea 
vindecării persoanelor vătămate, în 
calitatea lor de consumatori. " 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Pentru o reală protecţie a 
consumatorilor care, de 
cele mai multe ori, nu îşi 
pot permite cheltuieli de 
spitalizare sau alte 
cheltuieli cauzate de cei 
care le pun în pericol 
sănătatea şi integritatea 
corporală. 
 
 

8.  2. După articolul 504 se introduce articolul 
505, care va avea următorul cuprins: 
"Art.505. - Prevederilor art.461 alin.3, art.501 
şi art.502 nu le sunt aplicabile dispoziţiile 
art.32 alin.(3) teza întâi din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002." 
 
 

Nemodificat  

9.  Art.II. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră 
în vigoare la 10 zile de la data publicării în 

Nemodificat  
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0 1 2 3 
Monitorul Oficial al României. 
 
 

10.   Art.II � Ordonanţa Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

 
Comisia propune aprobarea proiectului de lege cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 
 
 
                                    PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR, 
 
                                István Antal                                                                              Aurelia Vasile 
 
 
 
 
                                                                                                RAPORTORI: 
    Dep.Istvan Antal � UDMR   Dep.Vasile Savu � PSD-SDU 
    Dep.Ioan Bivolaru � PSD-SDU  Dep.Robert Raduly � UDMR 
    Dep.Aurelia Vasile � PSD-SDU  Dep.Pavel Târpescu � PSD-SDU 
    Dep.Aurel Daraban � PSD-SDU  Dep.Mihail Fâcă � PSD-SDU 
    Dep.Cristian Buzea � PRM   Dep.Valentin Calcan � PSD-SDU 
    Dep.Olga Anastasescu � PSD-SDU  Dep.Istvan Erdei � UDMR 
    Dep.Ioan Miclea � PRM   Dep.Florentin Sandu � PSD-SDU 
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    Dep.Oana Manolescu � Minorităţi 
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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