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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 
Domnului deputat Liviu-Bogdan Ciucă 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
Domnului deputat Iulian Iancu 
Preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii 
 
 
 

PLx nr.458/2014 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95  și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 
privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PLx nr.458/2014). 

Ordonanța de urgență are ca obiect reglementarea drepturilor 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și 
modificarea și completarea unor acte normative, intervențiile legislative vizând 
alinierea legislației naționale de profil la normele europene incidente în materie, 
în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, derivate din calitatea sa 
de stat membru al UE.  

Prin acest act normativ se transpune în legislația națională prevederile 
Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a 
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 664/5.06.2014. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, în procedură de urgenţă, în ședința din  
data de 30.09.2014. 
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Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea 

dispozițiilor art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, republicată, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  

             
 
 
                                                 

 PREŞEDINTE,   
 

  Daniel Vasile Oajdea 
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