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Proiectului de lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderile în cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și alimentar 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind practicile comerciale 
neloiale dintre întreprinderile în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar , trimis cu adresa nr. PL-x 
178 din 05 mai 2021, înregistrat cu nr.4c-13/371 din 06 mai 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.91, alin.(9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României republicată. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a prevederilor  
Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului  din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderile în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în veder ea 
stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise în relațiile dintre cumpărătorii și furnizorii din cadrul 
acestui lanț de aprovizionare, prin reglementarea termenelor de plată, a competențelor și atribuțiilor autorității de 
concurență, desemnată pentru a asigura aplicarea la nivel național a prevederilor directivei, precum și a 
sancțiunilor aplicabile autorului încălcării. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt, din data de 10 iunie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 71 din 25 februarie 2021, avizul favorabil al Consiliului 
Economic şi Social și punctul de vedere favorabil al Guvernului, transmis cu adresa nr. 49 din 25 martie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderile în cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. 

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