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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 19.02.2007 
                                                      Nr.23/305/2006 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 

conformităţii produselor, republicată, transmis cu adresa nr.P.L.X 993 din 27 

decembrie 2006. 

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

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

Bucureşti, 19.02.2007 
                                                                        Nr.23/305/2006 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 

conformităţii produselor, republicată 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al 
art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, transmis cu adresa nr.P.L.X 993 
din 27 decembrie 2006, înregistrată la comisie sub nr.23/305 din 28 decembrie 2006. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 decembrie 2006. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr. 31/1544 din 28 
decembrie 2006. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1348 din 10 octombrie 2006, a avizat favorabil proiectul de lege, 
formulând observaţii şi propuneri preluate parţial de către iniţiator.  
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 29 alin. (3)  din Legea nr. 608/2001 privind 
evaluarea conformităţii produselor, republicată, în scopul creării cadrului legal pentru asigurarea condiţiilor de aplicare a 
Tratatului Comunităţii Europene referitor la libera circulaţie a mărfurilor, care să permită produselor cu marcaj naţional 
de conformitate CS introduse pe piaţă înainte de data aderării, să poată fi puse în funcţiune şi după această dată. 
                   Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 13 februarie 2007 şi 
au hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu 
amendamente admise. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 21 de membri ai comisiei. 
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                    Din partea Ministerului Economiei şi Comerţului au participat, ca invitaţi, domnul Darius Meşca – secretar 
de stat şi doamna Cristiana Ion – director. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 

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

Nr. 
crt. 

Text Legea nr.608/2001, republicată Textul proiectului de lege adoptat de 
Senat 

Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea alin.(3) al art.29 din 
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 
conformităţii produselor, republicată 

 

Titlul legii 
LEGE 

pentru modificarea 
alin.(3) al art.29 din 
Legea nr. 608/2001 
privind evaluarea 
conformităţii produselor 
 
Comisia pentru industrii 
şi servicii 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă şi 
avizului 
Consiliului 
Legislativ 

2   
 

ARTICOL UNIC. – Alin.(3) al art.29 
din Legea nr.608/2001 privind 
evaluarea conformităţii produselor, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.313 din 6 aprilie 
 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
  

 
Art 29 - (3) De la data aderării României la 
Uniunea Europeană se interzice 
distribuirea, contra cost sau gratuită, a 
produselor din domeniile reglementate, 
marcate cu marcajul CS. Autorităţile 
competente au obligaţia de a lua măsurile 
necesare de retragere de pe piaţă a 
produselor cu marcaj CS. 
 

2006, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Produsele cu marcaj CS, aplicat 
conform prevederilor prezentei legi 
şi ale reglementărilor tehnice 
aplicabile, introduse pe piaţă 
anterior datei aderării României la 
Uniunea Europeană, pot fi 
distribuite contra cost sau gratuit 
şi/sau puse în funcţiune şi după data 
aderării.” 
 

  

 
 
 
 

 
  

                                   PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR, 
 
                                     Iulian Iancu                                                                  Aurelia Vasile 
   
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
 


