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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

 
 

PLx nr.781/2015 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi comercianţi 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 

alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (PLx nr.781/2015). 

 Ordonanța Guvernului nr.38/2015 are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 

2009/22/CE, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței interne, prin garantarea faptului că 

reclamațiile împotriva comercianților pot fi prezentate, în mod voluntar, către consumatori, unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă a 

litigiilor, entități care sunt independente, imparțiale, transparente, eficace, rapide și echitabile 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 923/27.08 .2015. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02.11.2015. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția 

României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Textul inițial al Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi conține prevederi 

contrare Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de 
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modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE, articole care se contrazic motiv pentru care, în urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege cu amendamentele admise cuprinse în anexă. 

 
             

                                                 
 PREŞEDINTE,   

 
Daniel Vasile Oajdea 


