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MINUTA 
 

 reuniunii de lucru – Politici de protecția consumatorilor 
17 august 2016, ora 11:00, Sediul ANPC 

 

SUBIECTE DEZBATERE: 

1. Întărirea comunicării și informării reciproce între ANPC și asociațiile de consumatori: idei, 
propuneri, persoane responsabile, teme; 

2. Campanii de informare și educare: proiecte prezente, propuneri, persoane desemnate, termene; 
3. Proiectul Mișcarea consumatoristă; 
4. Constituirea grupurilor de lucru în diverse domenii de activitate: propuneri, persoane desemnate, 

termene, profilul asociației. 
 

PARTICIPANȚI: 

1. Din partea asociațiilor de consumatori:  
Costel Stanciu – Președinte al Asociației Pro Consumator 
Alin Iacob – Președinte al Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare 
Sorin Mierlea – Președinte al Asociației InfoCons 
Dan Popescu – Președinte al Asociației Profesioniștilor pentru Protecția Consumatorilor 
Beatrice Aldea – Vicepreședinte al Asociației Parakletos 
Daniel Muresan – Președinte al Asociației Societatea Civilă pentru Protecția Consumatorilor -  
Cazan Vasile – Președinte al Asociației pentru Apărarea Drepturilor și Intereselor Consumatorilor 
Tatiana Musteață – reprezentant al Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat 
Ion Cojocaru – Președinte al Asociației Consumatorilor din România (ASCOR) 
Ana Păun – reprezentant al Federației Asociațiilor de Consumatori 
 
2. Din partea ANPC: 
Bogdan Marcel Pandelică – Președinte 
Paul Silviu Anghel – Director General 
Carmen Solomon – Director de Cabinet 
Mihail Meiu – Consilier Președinte 
Irina Dinu – comisar superior 
Cătălina – Andreea Tudorie – consilier juridic 
 
Domnul Bogdan Pandelică, președintele ANPC, a deschis ședința anunțând subiectele de pe 
ordinea de zi și a invitat reprezentanții asociațiilor de consumatori să prezinte pe scurt activitatea 
asociației din care fac parte. 
 
  
1. Întărirea comunicării și informării reciproce între ANPC și asociațiile de consumatori: idei, 

propuneri, persoane responsabile, teme 
 

Președintele ANPC a comunicat participanților faptul că s-a realizat o propunere de modificare a 
HG 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului  Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor. Astfel, vor exista Consilii Consultative la 
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nivel de județ, la nivelul Municipiului București și la nivel central. Scopul este întărirea comunicării 
între asociații și ANPC. Referitor la frecvența reuniunilor, Președintele a propus ca acestea să aibă 
loc în ultima zi de marți a fiecărei luni calendaristice, dacă reprezentanții organizațiilor de 
consumatori sunt de acord. 
Domnul Cazan, dorind să transmită și opinia asociațiilor din teritoriu cu privire la aceste modificări, a 
precizat că ar fi bine să existe Consilii Consultative și la nivelul localităților pentru problemele 
specifice, dar și din cauza aspectului financiar. O listă cu problemele organizațiilor de consumatori 
din provincie a fost predată președintelui ANPC.  
Domnul Stanciu a propus includerea în Consiliului Consultativ și a reprezentanților SIE, SRI, DNA, 
DIICOT. 
Referitor la Colegiul Consultativ, domnul Iacob a menționat că ar fi mai potrivit să existe cel puțin  5 
reprezentanți ai organizațiilor de consumatori în loc de unul singur. 
Domnul Mierlea a afirmat că i s-ar părea potrivit ca la întâlnirile dintre asociațiile de consumatori și 
ANPC să participe și șefii de Servicii Alimentare, Nealimentare, Financiare din ANPC. 
De asemenea, a mai propus înființarea unui spațiu în ANPC, destinat asociațiilor de consumatori, 
care să fie funcțional în orice zi, în special pentru asociațiile de consumatori din provincie. 
Domnul Mierlea a solicitat numirea unui reprezentant din partea ANPC care să țină legătura cu 
reprezentanții asociațiilor de consumatori.  
Președintele Autorității a cerut ca, în termen de o săptămână, fiecare asociație de consumatori să 
comunice în scris numele persoanei desemnate să țină legătura cu ANPC. 
 
2. Campanii de informare și educare: proiecte prezente, propuneri, persoane desemnate, 

termene 
 

Referitor la campania APC „Să învățăm să citim eticheta”, domnul Stanciu a precizat că încă există 
la comercializare apa Aqua Carpatica, cu deficiențe de etichetare, respectiv sticla are două etichete, 
pe una dintre acestea se precizează că produsul conține apă carbogazoasă, iar pe cealaltă apă 
carbogazeificată. S-a pus în discuție răspunsul ANPC prin care s-a comunicat asociației că se va 
efectua control privind abaterea semnalată. Domnul Paul Anghel a răspuns că operatorul economic 
a fost sancționat, informațiile de pe etichetă au fost corectate, însă este posibil să mai existe la 
comercializare produse din lotul cu deficiențe, care însă nu pun în pericol sănătatea consumatorilor. 
Domnul Anghel a apreciat activitatea APC, subliniind buna colaborare dintre Autoritate și asociație. 
Totodată, domnul Anghel a subliniat că nu doar numele operatorului economic care 
comercializează Aqua Carpatica a fost făcut public, ci și numele altor operatori economici la care s-
au constatat abateri.  
În contextul sancționării operatorilor economici, domnul Iacob a susținut că ar trebui înăsprite  
amenzile pentru abaterile constatate de către comisarii ANPC. 
Domnul Mierlea a comunicat intenția de a începe în această toamnă o campanie de educare a 
tinerilor consumatori. Pentru aceasta, și-a arătat disponibilitatea de a tipări 20.000 de flyere și 5.000 
de afișe pentru temele campaniei. De asemenea, a informat participanții cu privire la existența 
aplicației pentru mobil care scanează codul de bare al produselor, informând consumatorul despre 
ingredientele din compoziția acestora. Totodată, domnul Mierlea a propus crearea unor mici ghiduri, 
pe diverse domenii, care să fie realizate de asociațiile de consumatori împreună cu ANPC și care să 
constituie baza informării consumatorilor. 
Președintele ANPC a spus că în urma dezbaterilor din cadrul grupurilor de lucru, ce vor fi constituite 
pe diverse tematici, vor fi identificate subiectele campaniilor de informare.  
Domnul Mierlea a propus ca angajații ANPC să se înscrie în organizațiile de consumatori și să 
doneze 2 % din impozit acestor organizații.  
Pentru a veni în întâmpinarea consumatorului, domnul Iacob a propus ca alături de informațiile de 
pe etichetă să existe un simbol grafic (o bulină) sau o culoare care să indice dacă produsul este bun 
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sau mai puțin bun pentru consumator, asemănător modului de indicare a clasei energetice a 
produselor electrocasnice. 
De asemenea, domnul Iacob a atras atenția asupra campaniilor desfășurate de operatorii economici 
financiari în rândul elevilor, prin care comunică informații incomplete despre produsele financiare 
oferite. 
Domnul Anghel a subliniat faptul că există un vid legislativ pe anumite segmente de piață și a 
sugerat ca activitatea grupurilor de lucru să genereze proiecte legislative și a propus constituirea 
grupurilor pe trei piloni importanți: Bunuri și servicii alimentare, Bunuri și servicii nealimentare, 
Prestatori de servicii. 
Doamna Aldea a prezentat motivul înființării asociației Parakletos, respectiv nemulțumirea 
privitoarea la activitatea ANPC și a asociațiilor de consumatori. De asemenea, a evidențiat practica 
neunitară de la nivelul Autorității cu privire la spețe identice în domeniul financiar, solicitând 
uniformizarea acesteia. Președintele ANPC a explicat că situația la care se face referire a fost 
corectată. Doamna Aldea a solicitat comunicarea modalității de punere în executare a hotărârii 
favorabile a instanței în cazul dosarului câștigat de ANPC împotriva OTP, asociația susținând că a 
înregistrat reclamații cu privire la nepunerea în aplicare a hotărârii instanței de judecată. 
Doamna Solomon a prezentat situația doasarului OTP, precizând că ANPC a solicitat de la 
operatorul economic bancar stadiul punerii în executare, în prezent aștepând un răspuns din partea 
acestuia. 
Domnul Anghel a precizat că din cele aproximativ 8000 de situații, în cazul a 7600 dintre acestea,  
consumatorii semnaseră deja cu banca acte adiționale de schimbare a contractului. Cifra de 8000 
de consumatori a fost comunicată în mod oficial de BNR. 
ANPC a solicitat din partea doamnei Aldea punerea la dispoziție a documentelor la care face 
referire, privind nepunerea în executare a hotărârii instanței de judecată. 
Referitor la operatorii financiari bancari, doamna Aldea a informat participanții că există o problemă 
cu modalitatea de aplicare a Legii dării în plată. 
Ca răspuns la aspectele prezentate, domnul Paul Anghel a propus înființarea unui grup de lucru în 
domeniul financiar bancar, întrucât constituie o problemă foarte importanta. 
Referitor la finanțarea organizațiilor de consumatori, domnul Mierlea a sugerat exemplul Italiei care 
redirecționează un procent din amenzi către aceste organizații. 
Revenind la colaborarea dintre Autoritate și asociațiile de consumatori, domnul Mierlea a solicitat ca 
de fiecare dată când există un schimb de informații să existe o confirmare de primire a acestora. 
 
3. Mișcarea consumatoristă 

Domnul Mierlea a solicitat întâlniri între CJPC-uri și organizațiile de consumatori județene pentru a 
putea fi discutate problemele locale care să conducă la campanii de informare specifice, nu doar la 
nivel național.  

Domnul Stanciu a solicitat ca Autoritatea să implice activ organizațiile de consumatori în cadrul 
acțiunilor desfășurate. 

Domnul Mierlea a ridicat problema existenței gunoiului menajer care este depozitat la periferia 
localităților din cauza numărului redus al gropilor de gunoi la nivel național. A menționat că 
InfoCons a realizat un studiu referitor la această problemă care poate afecta sănătatea 
consumatorilor, comunicând că va transmite Autorității materialul.  

Diferența de preț între zona de nord și cea de sud a țării în privința gazului vândut către populație a 
fost adusă în discuție de către domnul Cazan care a solicitat implicarea ANPC în uniformizarea 
prețului la nivel național. 
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Președintele ANPC a anunțat că Autoritatea va transmite asociațiilor de consumatori temele de 
discuție pentru viitoarele întâlniri, astfel încât, asociațiile de consumatori să poată participa în 
funcție domeniile de interes pe care se axează. 

 
4. Constituirea grupurilor de lucru în diverse domenii de activitate: propuneri, persoane 

desemnate, termene, profilul asociației. 

Directorul General al ANPC a propus înființarea ca prim grup de lucru cel în domeniul financiar 
bancar, împărțit în 3 subgrupuri: Bancar, IFN, Asigurări. Scopul grupului de lucru este acela de a 
rezolva problemele cu care se confruntă consumatorii, astfel încât, să se ajungă la înregistrarea a 
cât mai puține probleme reclamate de aceștia.  
Deoarece grupurile de lucru vor avea problematici diferite, domnul Anghel a cerut participanților să 
comunice Autorității din ce grupuri vor să facă parte, în funcție de specificul asociației de 
consumatori.  
 
Alte aspecte discutate 
 
Domnul Stanciu a ridicat problema prezenței în continuare în magazine atât a plachetei Telefonul 
Consumatorilor reglementată de Ordinul președintelui ANPC, cât și a celei neoficiale, care conține 
și numele Asociației InfoCons, inducând astfel în eroare consumatorii. Domnul Anghel a spus că în 
toate acțiunile tematice de control, CJPC-urile verifică respectarea Ordinului ANPC eliminând 
plachetele neoficiale și sancționând operatorul economic găsit cu această abatere. 
 
Domnul Cazan a solicitat rezolvarea situației delicate, aceea a costului transportului pentru 
persoanele din afara Bucureștiului, care reprezintă asociațiile de consumatori în cadrul reuniunilor 
organizate la sediul ANPC. Domnul Anghel a spus că începând de la următoarea ședință se va 
încerca găsirea unor soluții în privința costului transportului. Totodată, a menționat că reuniunile de 
lucru se vor face și la nivel local, la sediile CJPC, pentru a diminua cheltuielile cu transportul, dar și 
pentru a discuta problemele specifice regiunii/județului.  

 
 
 
 

 
 
 
 


