
MINUTA DEZBATERERII PUBLICE 

din data de 02 iunie 2016 

 Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a următorului proiect:  

Hotarâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu 
derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor 
 

 Proiectul însoțit de Nota de fundamentare, au fost afișate la sediul instituției și pe pagina de internet 
www.anpc.gov.ro   

Invitația la dezbatere publică a fost afișată le sediul instituției și pe pagina de internet la adresa 
www.anpc.gov.ro . 

 Dezbaterea publică a fost convocată a se desfășura în sala de ședințe aflată la sediul ANPC din 
Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucuresti.  

La ora începerii dezbaterii sunt prezenți:  

Din partea ANPC - domnul Marcel Bogdan Pandelică – Președinte; doamna Mihaela Irina Ionescu – 
Secretar General; doamna Laura Maria Răduț - Șef serviciu SAEP; doamna Dumitra Groza - Șef 
serviciu juridic și doamna Irina Dinu – comisar 

În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin organizarea 
acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării și implicării societății civile 
la luarea deciziilor în domeniul protecției consumatorilor, astfel încât procedura de adoptare a actelor 
normative să respecte prevederile legale de informare, supunere spre dezbatere publică și accesul 
societății civile la luarea deciziilor.  

La data și ora menționată au fost prezenți din partea asociatiilor de consumatori:  

Irina Chiritoiu – Director al ECC Romania 
Emil Bojin – Vicepresedinte al APC Romania 
Alin Iacob – Presedinte al Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare 
Sorin Mierlea – Presedinte al Asociatiei InfoCons 
Dan Popescu – Presedinte al Asociatiei Profesionistilor pentru Protectia Consumatorilor 
Monica Calu - APC Romania 
 

Discuții pe marginea proiectului de act normativ: 

Domnul Bogdan Pandelica, presedintele ANPC, a deschis sedinta prezentand tema intalnirii si a invitat 
reprezentantii asociatiilor de consumatori sa prezinte punctul lor de vedere referitor la tema 
dezbaterilor. 

Doamna Irina Chiritoiu, Director al ECC Romania, a solicitat eliminarea din Proiectul de Hotarare a 
prevederilor Titlului II referitoare la preluarea ECC Romania in cadrul ANPC. Doamna Chiritoiu a 
subliniat ca prin preluarea Centrului chiar in timpul derularii Contractului, incheiat intre APC Romania si 



Agentia Executiva pentru Consumatori, Sanatate, Agricultura si Alimente, se incalca angajamentul 
Guvernului Romaniei fata de Comisia Europeana. Contractul se intinde pe o perioada de 36 de luni, 
aferenta perioadei 6 februarie 2015 – 6 februarie 2018. 

Doamna Chiritoiu a subliniat ca ANPC a desemnat APC Romania in anul 2014 ca fiind organizatia 
gazda pentru ECC deoarece la acel moment indeplinea criteriile de eligibilitate stabilite de Autoritate si 
a solicitat conducerii ANPC comunicarea punctului de vedere al Comisiei Europene referitoare la 
preluarea  ECC Romania de catre Autoritate. 

Domnul Emil Bojin, vicepresedinte al APC Romania, a afirmat ca asociatiei ii este imposibil sa inteleaga 
ce neajunsuri a produs ECC Romania pentru a nu mai corespunde mandatului incredintat in 2014. 
 
Totodata, domnul Bojin a solicitat ca daca ECC va fi preluat in cadrul ANPC sa se asigure cumva 
activitatea organizatiilor de consumatori prin gasirea unei modalitati de finantare. 
 
Domnul Dan Popescu, presedinte al Asociatiei Profesionistilor pentru Protectia Consumatorilor, a 
afirmat ca este de acord cu preluarea ECC in cadrul ANPC si ca referitor la asigurarea finantarii 
asociatiilor de consumatori nu are inca un punct de vedere. 
 
Domnul Alin Iacob, presedinte al Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare, a afirmat ca nu 
considera oportuna preluarea ECC in cadrul ANPC. Domnul Iacob considera ca nota de fundamentare 
pentru Hotararea de Guvern nu ofera informatii suficiente privind beneficiile pe care le-ar aduce 
consumatorilor aceasta decizie. Mai mult, decizia ar afecta credibilitatea Romaniei in fata Comisiei 
Europene, avand in vedere desemnarea APC Romania chiar de catre ANPC ca fiind organizatie gazda 
pentru ECC in perioada 2015 – 2017. 
 
Referitor la Proiectul de Hotarare de Guvern propus dezbaterii, domnul Iacob a afirmat necesitatea 
modificarii unora dintre prevederile Hotararii.  
 
Astfel, considera ca in actuala forma a textului din Titlul I, directorului Directiei SAL ii sunt subminate 
independenta si impartialitatea prin subordonarea acestuia Secretarului General al ANPC. Totodata, 
Considera nepotrivita implicarea Secretarului General in activitatea entitatii SAL, a propus ca Directia 
SAL sa fie inlocuita de o alta entitate a carei activitate sa fie supravegheata de un Colegiu de 
Coordonare, format din 5 membri, dintre care cel putin doi membri sa fie reprezentantii alesi de 
asociatiile de consumatori. 
 
Domnul Alin Iacob a mai propus ca termenul utilizat in Hotararea de Guvern pentru persoanele care vor 
rezolva reclamatiile consumatorilor sa fie cel de conciliator, nu de consilier. 
De asemnea, a subliniat ca numarul propus de conciliatori, acela de 25, pare unul foarte mare avand in 
vedere ca structura a fost gandita pentru aparatul central al Autoritatii. Daca s-ar adopta solutia ca in 
cadrul fiecarui CJPC sa fie cate un conciliator atunci numarul ar fi rezonabil. 
 
Domnul Alin Iacob considera ca modul de formulare a articolului 13 din Proiectul de Hotarare de 
Guvern  va ingreuna accesul consumatorilor la procedura SAL prin obligarea acestora de a pune la 
dispozitiei, in copie, toate documentele probatorii. A fost propusa reformularea articolului 13 astfel: “[...] 
, reclamatia trebuie insotita de cel putin unul dintre urmatoarele documente probatorii, respectiv: factura 
fiscala, bon fiscal,[...]’”. Iar in completare la articolul 14 sa se se adauge: “In cazul in care consumatorul 
nu dispoune de toate documentele solicitate pentru solutionarea reclamatiei, dar acestea se afla si in 



posesia coemerciantului, acesta din urma este obligat sa le furnizeze pentru a permite solutionarea 
reclamatiei”. 
Referitor la suplimentarea numarului de posturi ale ANPC pentru aplicarea legii insolventei, domnul Alin 
Iacob solicita clarificari din partea conducerii Autoritatii in legatura cu cele 314 posturi propuse, numar 
foarte mare in opinia Asocoatiei. 
 
Domnul Bogdan Pandelica, presedintele ANPC a afirmat ca exista un algoritm care a dus la acest 
numar de posturi pentru cele 41 de judete, plus municipiul Bucuresti. 
 
Domnul Sorin Mierlea, presedinte al Asociatiei InfoCons, a afirmat ca i s-ar parea potrivit ca ECC 
Romania sa fie gazduit, prin rotatie, de toate organizatiile de consumatori mai putin de catre InfoCons 
deoarece nu isi doreste aceasta activitate. 
De asemnea, a afirmat ca este de acord ca ECC sa fie preluat de Autoritate motivand ca daca statul 
roman participa la finantarea Centrului atunci tot statul, prin ANPC, sa si gestioneze acesti bani. 
Domnul Sorin Mierlea considera ca ECC  nu prea si-a facut pana acum simtita prezenta. 
 
In alta ordine de idei, domnul Sorin Mierlea solicita infiintarea Consiliului Consultativ la ANPC si pana la 
crearea acestuia, propune intalniri lunare intre asociatiile de consumatori si Autoritate in care sa se 
dezbata diverse aspecte din domeniul protectiei consumatorilor, initiative legislative etc. 
 
Domnul Bogdan Pandelica, presedinte ANPC, a precizat ca Autoritatea are in vedere in prezent 
infiintarea Consiliului Consultativ si ca este de acord cu organizarea intalnirilor lunare dintre Autoritate 
si reprezentantii organizatiilor de consumatori. 
 
Domnul Sorin Mierlea solicita ca din aceste Consilii Consultative sa faca parte si reprezentanti ai 
patronatelor profesionale. 
Referitor la finantarea organizatiilor de consumatori, domnul Sorin Mierlea sugereaza exemplul Italiei 
care redirectioneaza un procent din amenzi catre aceste organizatii. 
 
Referitor la numarul de posturi propus prin Proiectul de Hotarare de Guvern, domnul Sorin Mierlea 
considera ca este mult prea mare. 
 
Pentru o mai eficienta comunicare intre Autoritate si organizatiile de consumatori, domnul Sorin Mierlea 
solicita transmiterea pe e-mail a tuturor comunicatelor, propunerilor legislative si a actiuni intreprinse de 
ANPC precum si transmiterea pe aceeasi cale a materialelor, studiilor si evenimentelor realizate de 
organizatiile de consumatori.  
 
Referitor la SAL, domnul Sorin Mierlea si-a exprimat dorinta ca pe site-ul ANPC sa existe rapoarte 
lunare de prezentare a activitatii. 
 
Domnul Bojin, vicepresedinte APC Romania a reiterat solicitarea ca ANPC sa sprijine asociatiile de 
consumatori atat din punct de vedere financiar cat si ca sustinere profesionala. Domnul Bojin 
sugereaza ca o solutie pentru finantarea asociatiilor de consumatori ar fi ca un procent din TVA sa fie 
directionat care aceste organizatii. De asemenea, a afirmat ca in evaluarea Comisiei Europene privind 
finantarea de la bugetul de stat a organizatiilor de consumatori, Romania este pe ultimul loc. 
 
 Minuta dezbaterii publice se va afișa pe panoul de afișaj de la sediul ANPC și pe pagina de internet a 
instituției www.anpc.gov.ro. 


