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Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu 
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, trimis cu adresa nr. PLx. 602 din 28 octombrie 2019, înregistrat 
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/987 din 30 octombrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
91 alin (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare odificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992, în sensul dispunerii unor măsuri de reorganizare a Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, în sensul desfiinţării celor opt comisariate regionale, entităţi cu 
personalitate juridică, aflate în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi reorganizarea acesteia, astfel încât, în subordinea sa să funcţioneze 41 de 
comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv comisariatul municipiului 
Bucureşti, cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator terţiar de credite. De 
asemenea, se are în vedere specificarea prin lege a structurii organizatorice a Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
Proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul  favorabil 
al Consiliului Legislativ si cel al Consiliului Economic si Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz negativ Proiectului Lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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