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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

           
Bucureşti, 10.11.2011 

                                                   Nr.23/127/2010 
P.L.x690/2010 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 

omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la 

vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare 

a acestora, transmis cu adresa nr.P.L.x 690 din 8 noiembrie 2011. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său,proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Alin Silviu Trăşculescu 
 
 

 

  

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 10.11.2011 

                                                                                  Nr.23/127/2010 
 
 

R A P O R T   S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 
privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele 

rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora 
 
 
  În şedinţa din 7 noiembrie 2011, plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a hotărât trimiterea spre reexaminare la Comisia pentru 
industrii şi servicii, pentru întocmirea unui raport suplimentar, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, transmis cu adresa nr.P.L.x 
690 din 8 noiembrie 2011, înregistrat la comisie sub nr.23/127/2011 din 9 noiembrie 2011. 

Proiectul de lege a fost respins de Senat, în şedinţa din 17 noiembrie 2010. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.824 din 29 iunie 2010, cu observaţii şi 
propuneri, preluate de iniţiator. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu avizul nr.31/1059 din 
24 noiembrie 2010. 

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru 
acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 
privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile 
de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, în sensul incriminării introducerii pe piaţă şi/sau comercializării 
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produselor contrafăcute destinate vehiculelor rutiere, în vederea asigurării corelării cu dispoziţiile Legii nr.84/1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geografice, republicată. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 9 noiembrie 2011. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 30 de membri ai comisiei. 
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor 
de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, cu 
amendamente admise, prevăzute în anexă. 
  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organică. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Prezentul raport înlocuieşte integral rapoartele nr. 23/325/2010 din 15 septembrie 2011, respectiv nr.23/325/2010 
din 4 octombrie 2011. 
 

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

 

 

Nr 
crt. 

Text O.G.nr.80/2000 Text proiect de Lege Amendamente propuse Motivaţia 

0 1  2 3 
1  Titlul Legii  

L E G E 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 
omologarea si certificarea produselor şi 

materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de comercializare a 

acestora 
 

Nemodificat   
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0  1 2 3 
2  Articol unic – Ordonanţa 

Guvernului nr.80/2000 privind 
omologarea si certificarea 
produselor şi materialelor de 
exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.413 din 30 
august 2000, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.671/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3 Art.52 Este interzisa introducerea pe 
piata si/sau comercializarea 
urmatoarelor produse si materiale de 
exploatare: 
a) produsele sau materialele de 
exploatare prevazute la art. 1 alin. 
(2), necertificate/neomologate sau cu 
omologarea/ certificarea suspendata 
ori retrasa, dupa caz; 
b) produsele sau materialele de 
exploatare care nu sunt marcate 
corespunzator, cu marca 
producatorului, marca de certificare a 
conformitatii, marca/marcajul de 
omologare sau numarul certificatului 
de conformitate/omologare, dupa 
caz; 

Nemodificat 
 
 
 
a) nemodificat 
 
 
 
 
b) nemodificat 
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0  1 2 3 
c) produsele sau materialele de 
exploatare pe care au fost aplicate 
inscriptionari si/sau marcaje 
falsificate ori neautorizate; 
d) produsele sau materialele de 
exploatare neinscriptionate cu 
informatiile stabilite prin 
reglementari legale; 
e) produsele sau materialele de 
exploatare neînsotite de declaratia de 
conformitate si de certificatul de 
garantie; 
f) produsele sau materialele de 
exploatare având marcaje si 
inscriptionari cu denumiri care pot 
crea confuzii; 
 
 
 
 
 
 
g) produsele pirat sau contrafacute. 
 

c) nemodificat 
 
 
 
d) nemodificat 
 
 
 
e) nemodificat 
 
 
 
f) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul 52, litera g) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins : 
“g) produsele contrafacute.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

4 Art. 6(1)Constituie contraventii si se 
sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a)nerespectarea prevederilor art. 1 
alin. (2), art. 2 alin. (4) si (5), art. 4 
alin. (3), art. 52 lit. a) si f) si ale art. 
62 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei 
la 5.000 lei; 
b)nerespectarea prevederilor art. 3 
alin. (1) si (2), ale art. 4 alin. (1) si 
ale art. 52 lit. b), c), d) si e), cu 
amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 
lei (RON); 

Nemodificat 
 
a) nemodificat 
 
 
 
 
b) nemodificat 
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0  1 2 3 
 
 
 
c)nerespectarea prevederilor art. 1 
alin. (14) si ale art.52 lit. g), cu 
amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
 
 
 
 
d)nerespectarea prevederilor art. 51, 
cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 
50.000 lei (RON). 
e)nerespectarea de catre producator, 
de catre reprezentantul acestuia sau 
de catre importator a obligatiilor 
prevazute la art. 53, cu amenda de la 
1.000 lei la 5.000 lei; 
f)nefurnizarea datelor sau a 
specificatiilor tehnice care ar putea 
duce la retragerea omologarii sau a 
certificarii, utilizarea dispozitivelor 
de manipulare a performantelor sau a 
functionarii produselor si refuzul de 
a acorda acces la informatiile 
prevazute în reglementarile 
aplicabile, cu amenda de la 5.000 lei 
la 10.000 lei. 
 

2. La articolul 6, alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
c)nerespectarea prevederilor art. 1 
alin.(14) cu amenda de la 5.000 lei 
la 10.000 lei; 
 
 
 
 
d) nemodificat 
 
 
e) nemodificat 
 
 
 
 
f) nemodificat 
 

2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„c) nerespectarea prevederilor art. 1  
alin. (14) şi ale art. 63 alin. (3), cu amendă 
de la 5.000 lei la 10.000 lei; ” 
 
Dep.George Ionescu - PDL 
 

Norma juridică 
prevăzuteă la 
art.6 alin.(3), 
având un cracter 
imperativ, 
nerespectarea 
acesteia este 
necesar a fi 
sancţionată 
contravenţional. 
 

5  
 
 
Art. 62 (3)În functie de gravitatea 
faptei, personalul împuternicit în 
acest scop de Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

3. Alineatul (3) al articolului 62 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins : 
Art. 62 (3)În functie de gravitatea 
faptei, personalul împuternicit în 
acest scop de Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Nemodificat  
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0  1 2 3 
poate dispune confiscarea si/sau 
distrugerea, oprirea definitiva sau 
temporara a fabricarii ori a 
introducerii pe piata si/sau a 
comercializarii de produse sau 
materiale de exploatare necertificate 
sau neomologate, a celor 
neinscriptionate ori care nu sunt 
marcate corespunzator, a celor 
neînsotite de certificate de garantie si 
declaratii de conformitate, a celor 
falsificate, a celor declarate în mod 
fals ca produse de origine, precum si 
a celor care se dovedesc neconforme, 
în conditiile prezentei ordonante. 
 

poate dispune confiscarea si/sau 
distrugerea, oprirea definitiva sau 
temporara a fabricarii ori a 
introducerii pe piata si/sau a 
comercializarii de produse sau 
materiale de exploatare 
necertificate sau neomologate, a 
celor neinscriptionate ori nemarcate 
corespunzator, a celor neînsotite de 
certificate de garantie si declaratii 
de conformitate, a celor declarate în 
mod fals ca produse de origine, 
precum si a celor care se dovedesc 
neconforme, în conditiile prezentei 
ordonante. 
 

6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. După articolul 62 se introduc două noi 
articole, articolele 63 şi 64, cu următorul 
cuprins: 
„Art.63. - (1) Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.129/1992 privind 
protecţia desenelor şi modelelor, 
republicată, în conformitate cu 
prevederile art.110 din Regulamentul 
(CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 
decembrie 2001 privind desenele sau 
modelele industriale comunitare, 
protecţia acordată desenelor şi 
modelelor nu este valabilă în cazul unui 
desen sau model încorporat sau aplicat 
unui produs de schimb vizibil, care 
constituie parte componentă a unui 
vehicul rutier şi care este utilizat, în 
sensul art.19 alin.(1) din Regulamentul 
(CE) nr.6/2002, exclusiv pentru 
repararea vehiculelor de către operatori 

Eliminarea 
monopolului 
producătorilor 
de piese 
originale şi 
asigurarea unui 
mediu 
concurenţial 
normal pentru 
piaţa produselor 
de schimb 
vizibile, utilizate 
în reparaţia 
vehiculelor, 
conform 
prevederilor 
art.110 din 
regulamentul 
CE nr.6/2002. 



 7

0  1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. După articolul 62 se introduce 
un nou articol, art.63, cu 
următorul cuprins : 
Art.63 Nerespectarea prevederilor 
art.52 lit.g) constituie infracţiune şi 
se pedepseşte potrivit Legii 
nr.84/1998 privind mărcile şi 

autorizaţi, în scopul redării aspectului 
iniţial al acestora. 
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în 
cazul în care produsul de schimb vizibil 
respectiv este introdus pe piaţă în alt 
scop decât acela de a fi utilizat pentru 
repararea vehiculelor de către operatori 
autorizaţi. 
(3) Prevederile alin.(1) se aplică numai 
în condiţia în care consumatorii 
beneficiari primesc de la operatorul 
autorizat respectiv informaţiile 
corespunzătoare cu privire la originea 
produsului de schimb vizibil utilizat 
pentru reparare, astfel încât aceştia să 
accepte sub semnătură, în deplină 
cunoştinţă de cauză, dintre produsele 
concurente oferite de operatorul 
respectiv pentru reparaţii. 
(4) Prevederile alin.(1) se aplică doar 
produselor de schimb vizibile introduse 
pe piaţă, după momentul în care marca 
şi tipul vehiculului respectiv este 
introdus pe piaţă, de către titularul 
dreptului privind desenul sau modelul 
ori cu acordul acestuia.” 
 
Dep.George Ionescu - PDL 
 
Se elimină 
 
 
„Art.64. - (1) Nerespectarea prevederilor 
art.52 lit.g) constituie infracţiune şi se 
pedepseşte potrivit prevederilor art.90 
alin.(1) din Legea nr.84/1998 privind 
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indicaţiile geografice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.350 din 27 mai 2010. 
 

mărcile şi indicaţiile geografice, 
republicată.  
(2) Nerespectarea prevederilor art.63 
alin.(2) şi (4) constituie infracţiune şi se 
pedepseşte potrivit prevederilor art.52 
din Legea nr.129/1992 privind protecţia 
desenelor şi mărcilor, republicată.” 
 
Dep.George Ionescu - PDL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Alin Silviu Trăşculescu 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                
Ioan Bivolaru                   


