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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 25.06.2018 

                                                        Nr.4c-3/194/2016 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, 

transmis cu adresa nr.P.L.x. 213 din 26 aprilie 2016. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 

simona.tarzioru
comisii



 1

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 București, 25.06.2018 
                                                        Nr.4c-3/194/2016 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor 

și garanțiilor asociate acestora, transmis cu adresa nr.P.L.x. 213 din 26 aprilie 2016, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/194 din 27 

aprilie 2018. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.68/26.01.2016, avizează favorabil proiectul de ordonanță cu observații și propuneri 

preluate de inițiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ședința din 19 aprilie 2016. 

  Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin avizul nr.4c-11/622 din 10 mai 2016, a avizat favorabil proiectul de 

lege. 
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  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea 

produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unor 

clarificări cu privire la definiția consumatorului, a garanției comerciale, a garanției legale de conformitate și a certificatului de 

garanție. Scopul propunerii este de a îmbunătăți reglementarea existentă în ceea ce privește obligațiile comerciantului și drepturile 

consumatorului atunci când sunt achiziționate produse de folosință îndelungată, precizând condițiile în care acestea se pot returna, 

schimba cu un alt produs, sau schimba cu contravaloarea lor. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 19 iunie 2018 și au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate 

acestora, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 20 deputați membri ai comisiei. 

  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitai, din partea Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor domnul Emil Niță – vicepreședinte. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect 

de lege este Camera Deputaților. 
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text OG nr.9/2016 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.9/2016 pentru 

modificarea și completarea Legii 
nr.449/2003 privind vânzarea 

produselor și garanțiile asociate 
acestora 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr.9 din 27 ianuarie 2016 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr.449/2003 privind vânzarea 
produselor și garanțiile asociate 
acestora, aprobată în temeiul art.1 
pct.I poz.2 din Legea nr.346/2015 
privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.66 din 29 ianuarie 2016, cu 
următoarea completare: 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța Guvernului 
nr.9 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea 
produselor și garanțiile asociate acestora, 
aprobată în temeiul art.1 pct.I.2 din Legea 
nr.346/2015 privind abilitatea Guvernului de a 
emite ordonanțe, și publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.66 din 29 
ianuarie 2016, cu următoarele modificări și 
completări: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
3.  Titlul Ordonanței 

ORDONANȚĂ 
pentru modificarea și 

completarea Legii nr.449/2003 
privind vânzarea produselor și 

garanțiile asociate acestora 
 

 Nemodificat  

4.  Art.I. – Legea nr.449/2003 privind 
vânzarea produselor și garanțiilor 
asociate acestora, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.347 din 6 mai 2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

5.  1. La articolul 2, literele a) și e) 
se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„a) consumator - persoana astfel 
definită la art.2 pct.2 din 
Ordonanța Guvernului nr.21/1992 
privind protecția consumatorilor, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

.......... 
e) garanția comercială - orice 
angajament asumat de vânzător 
față de consumator, fără solicitarea 
unor costuri suplimentare, de 
restituire a prețului plătit de 

 Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
consumator, de reparare sau de 
înlocuire a produsului cumpărat, în 
cazul în care acesta nu corespunde 
condițiilor enunțate în declarațiile 
referitoare la garanție sau în 
publicitatea aferentă;” 
 
2. La articolul 2, după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera 
e1), cu următorul cuprins: 
„e1) garanția legală de 
conformitate - protecția juridică a 
consumatorului rezultată prin 
efectul legii în raport cu lipsa de 
conformitate, reprezentând 
obligația legală a vânzătorului față 
de consumator ca, fără solicitarea 
unor costuri suplimentare, să 
aducă produsul la conformitate, 
incluzând restituirea prețului plătit 
de consumator, repararea sau 
înlocuirea produsului, dacă acesta 
nu corespunde condițiilor enunțate 
în declarațiile referitoare la 
garanție sau în publicitatea 
aferentă;” 
 
3. La articolul 2, după litera h) 
se introduce o nouă literă, litera 
i), cu următorul cuprins: 
„i) produs de folosință îndelungată 
- produs complex, constituit din 
piese și subansambluri, proiectat și 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
construit pentru a putea fi utilizat 
pe durată medie de utilizare și 
asupra căruia se pot efectua 
reparații sau activități de 
întreținere.” 
 

6.  4. Titlul capitolului III se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

„CAPITOLUL III 
Garanția legală de 

conformitate” 
 

 Nemodificat  

7.  5. La articolul 11, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Orice reparare sau înlocuire a 
produselor va fi făcută în cadrul 
unei perioade de timp, stabilită de 
comun acord, în scris, între 
vânzător și consumator, luându-se 
în considerare natura produselor și 
scopul pentru care acesta a 
solicitat produsele. Perioada de 
timp stabilită nu poate depăși 15 
zile calendaristice de la data la 
care cumpărătorul, după caz, a 
adus la cunoștința vânzătorului 
lipsa de conformitate a produsului 
sau a predat produsul vânzătorului 
ori persoanei desemnate de acesta 
pe baza unui document de predare-

 Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
preluare.” 
 
6. La articolul 11, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul 
cuprins: 
„(6) Vânzătorul are aceleași 
obligații pentru produsul înlocuit 
ca și pentru produsul vândut 
inițial.” 
 

 
 
1. La articolul I punctul 6, alineatul (6) al 
articolului 11 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„(6) Vânzătorul are aceleași obligații pentru 
produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut 
inițial, dar în baza garanției legale de 
conformitate.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

 
 
 
 
 
 
Produsul care 
înlocuiește produsul 
defect va beneficia de 
un nou termen de 
garanție de 2 ani care 
curge de la data 
preschimbării 
produsului. 
 

8.  7. Articolul 16 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art.16. - 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #Răspunderea 
vânzătorului privind garanția 
legală de conformitate, potrivit 
prevederilor art.9-14, este angajată 
dacă lipsa de conformitate apare 
într-un termen de 2 ani, calculat de 
la livrarea produsului.” 
 

 Nemodificat  

9.  8. Articolul 19 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
„Art.19. - 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #Garanția 
comercială este obligatorie din 
punct de vedere juridic pentru 
ofertant, în condițiile specificate în 
declarațiile referitoare la garanție 
și în publicitatea aferentă.” 
 

10.  9. Articolul 20 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art.20. - 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(1) Certificatul 
de garanție, emis în baza garanției 
comerciale, trebuie să cuprindă 
mențiuni cu privire la drepturile 
conferite prin lege consumatorului 
și să ateste în mod clar că aceste 
drepturi nu sunt afectate prin 
garanția oferită. 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(2) Certificatul 

 Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
de garanție, emis pe baza garanției 
comerciale, trebuie să precizeze 
elementele de identificare a 
produsului, termenul de garanție, 
durata medie de utilizare, 
modalitățile de asigurare a 
garanției - întreținere, reparare, 
înlocuire și termenul de realizare a 
acestora, inclusiv denumirea și 
adresa vânzătorului și ale unității 
specializate de service. 
 
 
 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(3) Certificatul 
de garanție trebuie redactat în 
termeni simpli și ușor de înțeles.” 
 

 
2. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al 
articolului 20 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„../../../../Users/simona.tarzioru/AppData/Local/
Microsoft/Documents and 
Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/00111638.HT
ML - #(3) Certificatul de garanție, emis pe baza 
garanției comerciale, trebuie redactat în termeni 
simpli și ușor de înțeles.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii  
 

 
 
 
 
Corelare cu alin.(1) și 
(2). 

11.   - La articolul I punctul 9, după 
alineatul (3) al articolului 20 se 
introduce un nou alineat, alin.(31), 
cu următorul cuprins: 
„(31) Toate costurile privind garanția, 
inclusiv transportul produsului în 
vederea recuperării prețului plătit de 
consumator, se suportă de către 
vânzător.” 
 

3. La articolul I punctul 9, după alineatul (3) 
al articolului 20 se introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu următorul cuprins : 
 
„(4) Toate costurile privind garanția comercială, 
inclusiv transportul produsului în vederea 
recuperării prețului plătit de consumator, se 
suportă de către vânzător.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii  

 
 
 
 
Precizare necesară. 
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0 1 2 3 4 
 

12.  10. Articolul 21 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.21. - 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(1) La cererea 
consumatorului certificatul de 
garanție va fi oferit în scris sau pe 
orice alt suport durabil, disponibil 
și accesibil acestuia. 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(2) În cazul în 
care certificatul de garanție nu 
respectă prevederile alin.(1) și ale 
art.20, valabilitatea acesteia nu 
este afectată, consumatorul având 
dreptul de a solicita vânzătorului 
îndeplinirea condițiilor incluse în 
declarațiile referitoare la garanție. 
 
 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0

 4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) și 
(2) ale articolului 21 se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.21. - 
../../../../Users/simona.tarzioru/AppData/Local/M
icrosoft/Documents and 
Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/00111638.HT
ML - #(1) La cererea consumatorului certificatul 
de garanție, emis în baza garanției comerciale, 
va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, 
disponibil și accesibil acestuia. 
 
../../../../Users/simona.tarzioru/AppData/Local/M
icrosoft/Documents and 
Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/00111638.HT
ML - #(2) În cazul în care certificatul de 
garanție, emis în baza garanției comerciale, nu 
respectă prevederile alin.(1) și ale art.20, 
valabilitatea acesteia nu este afectată, 
consumatorul având dreptul de a solicita 
vânzătorului îndeplinirea condițiilor incluse în 
declarațiile referitoare la garanție.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

 
 
 
Precizare necesară. 
 
 
 
 
Precizare necesară. 



 11

0 1 2 3 4 
0111638.HTML - #(3) Produsele 
de folosință îndelungată trebuie să 
fie însoțite de certificatul de 
garanție emis pe baza garanției 
comerciale și, dacă reglementările 
în vigoare prevăd, de declarația de 
conformitate, precum și de cartea 
tehnică ori de instrucțiunile de 
folosire, instalare, exploatare, 
întreținere, eliberate de producător. 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(4) În cazul în 
care nu se oferă garanție 
comercială, consumatorului i se 
vor aduce la cunoștință de către 
vânzător, printr-un document scris, 
drepturile conferite de cap.V - 
«Termene».” 
 

13.  11. La articolul 22, după 
alineatul 2 se introduc patru noi 
alineate, alineatele (3)-(6), cu 
următorul cuprins: 
„../../../../Users/simona.tarzioru/Ap
pData/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(3) Timpul de 
nefuncționare din cauza lipsei de 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
conformitate apărute în cadrul 
termenului de garanție prelungește 
termenul de garanție legală de 
conformitate și cel al garanției 
comerciale și curge, după caz, din 
momentul la care a fost adusă la 
cunoștința vânzătorului lipsa de 
conformitate a produsului sau din 
momentul prezentării produsului la 
vânzător/unitatea service până la 
aducerea produsului în stare de 
utilizare normală și, respectiv, al 
notificării în scris în vederea 
ridicării produsului sau predării 
efective a produsului către 
consumator. 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(4) Produsele 
de folosință îndelungată care 
înlocuiesc produsele defecte în 
cadrul termenului de garanție vor 
beneficia de un nou termen de 
garanție care curge de la data 
preschimbării produsului. 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(5) Produsele 
de folosință îndelungată defectate 
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0 1 2 3 4 
în termenul de garanție legală de 
conformitate, atunci când nu pot fi 
reparate sau când durata cumulată 
de nefuncționare din cauza 
deficiențelor apărute în termenul 
de garanție legală de conformitate 
depășește 10% din durata acestui 
termen, la cererea consumatorului, 
vor fi înlocuite de vânzător sau 
acesta va restitui consumatorului 
contravaloarea produsului 
respectiv. 
../../../../Users/simona.tarzioru/App
Data/Local/Microsoft/Documents 
and Settings/isabela.robe/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp656210/0
0111638.HTML - #(6) Termenul 
de garanție curge de la data intrării 
bunului respectiv în posesia 
consumatorului, inclusiv pentru 
bunurile noi de folosință 
îndelungată, obținute prin tragere 
la sorți la tombole, câștigate la 
concursuri și similare sau acordate 
cu reducere de preț ori gratuit de 
către operatorii economici.” 
 

14.  Art.II. - Orice referire la sintagma 
de „garanție” prevăzută de actele 
normative din domeniul protecției 
consumatorului se consideră 
efectuată la sintagma de „garanție 

 Nemodificat  
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comercială”, respectiv „garanție 
legală de conformitate”, după caz. 
 

15.  Art.III. – Prezenta ordonanță intră 
în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

 Nemodificat  

 
 
 
 
                           PREȘEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
                             Iulian Iancu                                 Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


