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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  

 
                                                                                          București, 5 octombrie 2020 

 
 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor 

activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx. 531 din 8 septembrie 2020. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Nicușor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢIL0R 
 

     
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

 

                                                                                                        București, 5 octombrie 2020 
                                                             PLx. 531/2020 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea 

populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii 

ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 

privind protecţia consumatorilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în 

fond, cu proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, transmis cu adresa nr. PL.x 531 din 8 septembrie  2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 2 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră decizională , potrivit art. 75 din Constituția 

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

Consiliul Legislativ a transmis Parlamentului avizul favorabil, cu observații și 

propuneri, prin adresa cu nr. 789/07.09.2020. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr. 12/1990 

privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări 

de servicii ilicite și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția 
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consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui nou 

alineat care interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care nu 

îndeplinesc condițiile stabilite de lege, sau de bunuri a căror proveniență nu este dovedită. 

Proiectul stabilește, de asemenea, sancțiunea pentru încălcarea dispozițiilor nou introduse, 

cuprinse în corpul său. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în ședința 

desfășurată online, în ziua de 5 octombrie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi deputații au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  

 
În urma examinării proiectului de lege, a avizului Consiliului Legislativ  și a 

dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților , spre dezbatere și 

adoptare, proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea 

populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite 

şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezentul raport 

În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE,         

Nicușor HALICI                         

  

SECRETAR, 

Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

 
 

Alina Grigorescu 
Consilier parlamentar
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Anexă - PLx 531/2020 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Acte normative în 
vigoare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   Nemodificat Titlul Legii 

 

LEGE pentru abrogarea Legii 
nr.12/1990 privind protejarea 

populaţiei împotriva unor 
activităţi de producţie, comerţ 
sau prestări de servicii ilicite şi 

pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor 

 

 

2.   Art.I.- Legea nr.12/1990 
privind protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de 
servicii ilicite, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.121 din 18 februarie 
2014, cu modificările ulterioare, 
se abrogă. 

Art.I.- Legea nr.12/1990 
privind protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de 
servicii ilicite, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.121 din 18 februarie 
2014, se abrogă. 
 

Legea nu are 
modificări sau 
completări 
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3.  Ordonanţa Guvernului 
nr.21/1992 privind 
protecţia 
consumatorilor, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 208 din 28 
martie 2007, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

   

4.   Art.II.- Ordonanţa Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 208 din 28 martie 
2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 

Nemodificat  

5.   1. La articolului 4, după 
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 

 

Nemodificat  

6.   „(3) Se interzice comercializarea 
de produse sau prestarea de 
servicii, după caz, care nu 
îndeplinesc condiţiile stabilite prin 

„(3) Se interzice comercializarea 
de produse sau prestarea de 
servicii, după caz, care nu 
îndeplinesc condiţiile stabilite prin 

Tehnică legislativă 
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lege sau cu bunuri a căror 
provenienţă nu este dovedită, în 
condiţiile legii. Prin documente de 
provenienţă se înţelege, după caz, 
factura fiscală, factura, avizul de 
însoţire a mărfii, documentele 
vamale, factura externă sau orice 
alte documente stabilite prin lege.” 

 

lege sau de bunuri a căror 
provenienţă nu este dovedită, în 
condiţiile legii. Prin documente de 
provenienţă se înţelege, după caz, 
factura fiscală, factura, avizul de 
însoţire a mărfii, documentele 
vamale, factura externă sau orice 
alte documente stabilite prin lege.” 

7.   2. La articolul 50 alineatul 
(1), literele a) şi c) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat  

8.  a)      „a) încălcarea dispoziţiilor art.4 
alin.(l) şi (2), art.7 lit.a) a 2-a, a 3-
a şi a 5-a liniuţă, lit. c) prima şi a 2-
a liniuţă, cu amendă 
contravenţională de la 3.000 lei la 
30.000 lei; 
 

încălcarea dispoziţiilor 
art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, 
a 3-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) 
prima şi a 2-a liniuţă, cu 
amendă contravenţională 
de la 3.000 lei la 30.000 
lei; 

Nemodificat  

9.  c) c) încălcarea dispoziţiilor art.4 
alin.(3), art.5, art.7 lit.b) prima, a 
2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 
4-a liniuţă, art.9, art.10 lit.a) - f), h) 
şi i), art.11 şi art.14, cu amendă 
contravenţională de la 2.000 lei la 
20.000 lei;” 

 

încălcarea dispoziţiilor 
art. 5, art. 7 lit. b) prima, 
a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) 
a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 
9, art. 10 lit. a)-f), h) şi i), 
art. 11 şi art. 14, cu 
amendă contravenţională 
de la 2.000 lei la 20.000 
lei; 

Nemodificat  

 


