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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, transmis cu adresa nr.P.l.x. 

216 din 29 mai 2012. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru Chiriţă 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, a domnului deputat Victor Socaciu – PSD, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 
216 din 29 mai 2012, înregistrată la comisie sub nr.23/128 din 31 mai 2012. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.38/16.01.2012, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.526/22.03.2012, nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 
  Senatul, în  şedinţa din 21 mai 2012, a respins propunerea 
legislativă. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizul 
nr.P.L.x.216/2012/13.06.2012, a avizat favorabil propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul acordării posibilităţii consumatorului nemulţumit de a 
returna, pe baza bonului fiscal, orice produs comerciantului, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data achiziţionării acestuia, fără penalităţi şi fără invocarea 
vreunui motiv. Produsele trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost 
achiziţionate, în ambalajul original şi împreună cu etichetele şi documentele care 
le-au însoţit. Fac excepţie produsele alimentare şi băuturile. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 19 septembrie 2012 şi au hotărât, în 
unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, din 
următoarele considerente: 

 1



 2

- la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene nu există o 
prevedere legislativă conform căreia consumatorul poate returna, în orice 
situaţie, produse fără vicii comerciantului; 

- legislaţia românească cu privire la dreptul consumatorului de a se 
răzgândi cu privire la achiziţionarea unui produs sau retragerea dintr-un contract 
este armonizată cu directivele europene; 

- aplicarea unei astfel de prevederi necesită o maturizare a pieţei, în 
caz contrar putând conduce la abuzuri. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 
28 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru această propunere legislativă este 
Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru Chiriţă 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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