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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         București, 13.10.2021 

                                                        Nr.4c-3/426/2019 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția 

consumatorilor, transmis cu adresa nr.P.L.x. 602/2019 din 28 octombrie 2019. 

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

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

      
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 

mihaela.mihai
Original



 1 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 București, 13.10.2021 
                                                        Nr.4c-3/426/2019 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind 
protecția consumatorilor, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 602/2019 din 28 octombrie 2019, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/426/2019 din 29 octombrie 2019. 
  Consiliul Legislativ, prin adresa nr.625/19.07.2019, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.3892/24.07.2019, avizează favorabil proiectul de act normativ. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României, republicată. 
  Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu 
avizele nr.4c-13/1012/2019 din 17 decembrie 2019, respectiv nr.4c-7/503 din 25 februarie 2020, au avizat negativ proiectul de 
lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția 
consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dispunerii unor măsuri de reorganizare a 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în sensul desființării celor opt comisariate regionale, entități cu 
personalitate juridică, aflate în subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și reorganizarea acesteia, astfel 
încât, în subordinea sa să funcționeze 41 de comisariate județene pentru protecția consumatorilor, respectiv comisariatul 
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municipiului București, cu personalitate juridică, având calitatea de ordonator de terțiar de credite. De asemenea, se are în vedere 
specificarea prin lege a structurii organizatorice a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 12 octombrie 2021 și au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect 
de lege este Camera Deputaților. 
 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
Sándor Bende          Bogdan Gheorghe Trif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 OG nr.21/1992,  
republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 

 

Nemodificat  

2.   Art.I. – Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind 
protecția consumatorilor, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.37/2003, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 
din 28 martie 2007, cu modificările și completările 
ulterioare se modifică și se completează, după cum 
urmează: 
 

Art.I. – Ordonanța Guvernului 
nr.21/1992 privind protecția 
consumatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.208 din 28 martie 2007, 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3.  
 
Art.27. - Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, subordonat Guvernului, 
coordonează şi realizează politica 
Guvernului în domeniul protecţiei 
consumatorilor. 

1. Articolul 27 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor este organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale, subordonat 
Guvernului, care coordonează şi realizează politica 
Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor. 
 

1. Articolul 27 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art.27. – (1) Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor este 
organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale cu 
personalitate juridică, subordonat 
Guvernului, care coordonează şi 
realizează politica Guvernului 

Completare 
necesară. 
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0 1 2 3 4 

   
 
 
 
 
(2) Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor este condusă de un 
președinte, funcție asimilată cu cea de 
secretar de stat, ajutat de 2 vicepreședinți ale 
căror funcții sunt asimilate ce cea de 
subsecretar de stat, numiți prin decizie a 
primului-ministru. Președintele are calitatea 
de ordonator secundar de credite. 
(3) În subordinea Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor se organizează 
comisariatele județene pentru protecția 
consumatorilor, respectiv comisariatul 
municipiului București, cu personalitate juridică, 
având calitatea de ordonator terțiar de credite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în domeniul protecţiei 
consumatorilor.  
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În subordinea Autorității 
Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor se organizează 
comisariatele județene pentru 
protecția consumatorilor, respectiv 
comisariatul municipiului București, 
cu personalitate juridică, conduse de 
comisari-șefi care au calitatea de 
ordonatori terțiari de credite. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică 
legislativă care 
constă în 
eficiența 
legislativă la 
redactarea 
soluțiilor 
normative. În 
speță, calitatea 
de ordonator 
terțiar de credite 
nu poate 
aparține 
comisariatelor 
județene pentru 
protecția 
consumatorilor, 
respectiv 
comisariatului 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
(4) Atribuțiile, structura organizatorică, 
numărul maxim de posturi, precum și relațiile 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor cu alte organisme în 
domeniu, inclusiv la nivel internațional, se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
 

 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 

municipiului 
București, ci 
conducătorilor 
acestor persoane 
juridice. 

4.  Art.28. - (1) Atribuţiile şi modul de 
organizare şi funcţionare ale Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, precum şi relaţiile dintre 
aceasta şi alte organisme competente în 
domeniu se stabilesc prin hotărâri ale 
Guvernului. 
 

2. Alineatul (1) al articolului 28 se abrogă. 
 

2. La articolul 28, alienatul (1) se 
abrogă. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

5.   Art.II. – (1) În aplicarea prevederilor prezentei 
legi, în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare, Guvernul elaborează și aprobă 
modificarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 
privind organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 
 
 
 
 
(2) În termen de 60 de zile de intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională 

Art. II. – (1) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul va modifica 
Hotărârea Guvernului nr.700/2012 
privind organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare, 
corespunzător  modificărilor 
dispuse prin prezenta lege. 
(2) În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 
pentru Protecția Consumatorilor se 
reorganizează, iar președintele aprobă ordinele 
privind încheierea protocoalelor de predare – 
primire a patrimoniului, arhivei și a execuției 
bugetare, reîncadrează personalul în limita 
numărului maxim de posturi și a bugetului 
aprobat. 
 

Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor se 
reorganizează, iar președintele 
aprobă ordinele privind încheierea 
protocoalelor de predare – primire a 
patrimoniului, arhivei și a execuției 
bugetare, reîncadrează personalul în 
limita numărului maxim de posturi și 
a bugetului aprobat. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

6.    Art.III. – Ordonanța Guvernului 
nr.21/1992 privind protecția 
consumatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.208 din 28 martie 2007, 
cu modificările și completările 
ulterioare, inclusiv cu modificările 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor 
a nouă renumerotare. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

Completare 
necesară. 
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