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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

București, 02.06.2020 
                                                        Nr.4c-3/308/2019 

 
  
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 

completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi 

garanţiile asociate acestora, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 359/2019 din 10 

octombrie 2019. 

  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

      

 

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
Ilie Toma 

 

Giltery
CONF CU ORIGIAL
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 București, 02.06.2020 
                                                        Nr.4c-3/308/2019 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile 
asociate acestora 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 359/2019 din 10 octombrie 2019, 
înregistrată la comisie sub nr.4c-3/308/2019 din 11 octombrie 2019. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.286/10.04.2019, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1367/26.03.2019, avizează nefavorabil actul normativ. 
  Guvernul Românei, prin actul nr.318/DPSG/20.03.2020, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 4 septembrie 2019. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, cu avizele nr.4c-6/514 din 18 septembrie 2019, respectiv nr. 4c-13/681/2019 din 17 decembrie 2019, avizează favorabil 
propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 22 din Legea nr.449/2003 privind 
vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, 
alineatul (41), în sensul ca pentru produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală, pentru care unitatea de 
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service a constatat că pot fi reperate, vânzătorul să aibă obligația de a pune la dispoziția consumatorului, în mod gratuit, pe 
perioada aducerii produsului în stare de utilizare normală a unui produs cu caracteristici similare. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea legislativă în ședința online din 26 mai 2020, și 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative pentru completarea 
art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu amendamente admise prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 22 deputați membri ai comisiei. 
  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor doamna Dumitra Groza – șef serviciu. 
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaților. 
 

 

 

   VICEPREȘEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
                       Ilie Toma                                                     Adnagi Slavoliub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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Anexă 
 

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

 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise/Autor Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul Legii 

LEGE 
pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind 

vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora 
 

Nemodificat  

2. Articol unic. – La art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea 
produselor și garanțiile asociate acestora, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.347, din 6 mai 2008, cu 
modificările și completările ulterioare, după alin.(4) se introduce un 
nou alineat, alin.(41) care va avea următorul cuprins: 
 

Articol unic. – La articolul 22 din Legea nr.449/2003 
privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.347, din 6 mai 2008, cu modificările și completările 
ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (51), cu următorul cuprins: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 

3. (41) Pentru produsele de folosință îndelungată defectate în termenul 
de garanție legală, pentru care unitatea de service a constatat că pot 
fi reparate, vânzătorul are obligația de a pune la dispoziția 
consumatorului, în mod gratuit, pe perioada aducerii produsului în 
stare de utilizare normală, un produs cu caracteristici similare. 
 

„(51) Pentru produsele de folosință îndelungată defectate în 
termenul de garanție legală de conformitate, pentru care 
unitatea de service a constatat că pot fi reparate, vânzătorul 
are obligația de a pune la dispoziția consumatorului, în mod 
gratuit, pe perioada aducerii produsului în stare de utilizare 
normală, un produs cu caracteristici similare sau acesta va 
restitui consumatorului contravaloarea produsului 
respectiv.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Pentru protejarea 
consumatorului. 

 


