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Către, 
Comisia pentru industrii și servicii 

 
    

  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

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

aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, transmis cu adresa nr. PLx 

80/2022 din  2 martie 2022. 

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

categoria legilor ordinare. 

   

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă 
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

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

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de vânzare de bunuri transmis cu adresa nr.PLx 80 din 2 martie 2022, 
înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități sub nr.4c-13/143 din 2 martie 
2022.  

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 28 februarie 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1021/23.12.2021, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în 
ședința din 8 martie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în ședința din 9 martie 
2022, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru antreprenoriat și turism, în ședința din 23 martie 2022, a avizat 
favorabil proiectul de lege cu amendamente. 
 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 22 
martie 2022, a avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 
  Proiectul de lege 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. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data 
de 19 aprilie  2022. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu unanimitate de voturi să transmită Comisiei pentru industrii și servicii un 
raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de 
vânzare de bunuri, cu un amendament admis care face parte integrantă din raport. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  
 

PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

          Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă                       Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  
Florica Manole



AMENDAMENT ADMIS 

 

Nr. 
crt 

Text în vigoare 

OUG nr.140/2021 

Text Senat Text adoptat de Comisia 

(autorul  amendamentului) 

Motivare 

1  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 140 din 28 
decembrie 2021 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vânzare de 
bunuri, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1245 din 30 
decembrie 2021. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 140 din 28 
decembrie 2021 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vânzare de 
bunuri, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1245 din 30 
decembrie 2021, cu următoarele 
modificări: 

 

Pentru coroborarea 
textului cu 
amendamentul adoptat 
la pct. 2. 

2  

 

(7) Consumatorii pot să opteze 
pentru o anumită măsură corectivă 
în cazul în care neconformitatea 
bunurilor este constatată la scurt 
timp după livrare, fără a depăşi 30 
de zile calendaristice. 

Art. 11 

 

„(7) Consumatorii pot să opteze pentru o 
anumită măsură corectivă în cazul în care 
neconformitatea bunurilor este constatată 
la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 
de zile calendaristice.” 

1. La articolul 11, alineatul (7) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

”Consumatorii beneficiază de înlocuirea 
bunurilor în cazul în care neconformitatea 
acestora este constatată la scurt timp după 
livrare, fără a depăşi 30 de zile 
calendaristice” 

 

Autor: deputat Lungoci Dumitru Lucian 

In această situaţie se 
consideră că bunurile 
aveau deja un viciu la 
momentul achiziţionării, 
sens în care, 
consumatorul trebuie să 
fie protejat prin 
înlocuirea acestora. 

 


