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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea  Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind 
stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor 
 
 

Secţiunea a 2 – a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 
1. Descrierea situa ţiei actuale 
Se impune modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 251/1994 şi transpunerea 
prevederilor prezentului proiect într-un nou act normativ care să fie în concordanţă cu 
organizarea şi funcţionarea noilor structuri ale administraţiei publice centrale și locale, având în 
vedere prevederile legale ale: 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare 
care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi 
funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale în temeiul principiilor autonomiei locale, 
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii 
şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit; 
 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 246/2005.  
Actul normativ, în acest moment prevede: 
 I. Componenţa Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor - la nivel central; 
     II. Componenţa Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor - la nivel judeţean;  
     III  Componenţa Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor - la nivel orăşenesc; 
     IV. Componenţa Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor - la nivel comunal 
 
 
2. Schimb ări preconizate 
Având în vedere că în prezent funcţionarea acestei structuri consultative întâmpină greutăţi, 
prin prezentul proiect de act normativ se prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
251/1994, pentru transpunerea corectă a prevederilor noilor acte normative (hotărâri de guvern 
în baza cărora s-au organizat şi funcţionează instituțiile administraţiei publice, Legea nr. 
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, modificarea denumirii unor instituții). 
În acest scop se vor stabili: 
- Componenţa Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor la nivel central şi judeţean 
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conform actelor normative în vigoare şi eliminarea constituirii Consiliului consultativ la nivel 
orăşenesc şi comunal (pct. III şi IV – Anexa nr. 1). 
- Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor consultative pentru protecţia 
consumatorilor (Anexa nr. 2) - modificările conform stabilirii componenţei la Anexa nr.1. 
Având în vedere cele precizate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a 
Guvernului, care modifică Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 
privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor. 
 
3. Alte informa ţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act norma tiv 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concuren ţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informa ţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consoli dat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  
 

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii patru 

ani 
Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

      

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
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ii. bunuri şi servicii             
b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 

bunuri şi servicii 
3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legisla ţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederil or proiectului de act normativ (acte 
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrog ate, ca urmare a intr ării în vigoare a 
proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 
de act normativ; - Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind 
stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
consultativ pentru protecţia consumatorilor 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu l egisla ţia în domeniul achizi țiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu leg isla ţia comunitar ă în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Măsuri normative necesare aplic ării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Hotărâri ale Cur ţii de Justi ţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente interna ţionale din care decurg angajamente, f ăcându-
se referire la un anume acord, o anume rezolu ţie sau recomandare interna ţional ă ori la alt 
document al unei organiza ţii interna ţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informa ţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consult ările efectuate în vederea elabor ării proiectului de act normativ 
 

1. Informa ţii privind procesul de consultare cu organiza ţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Fundamentarea alegerii organiza ţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 
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care activitatea acestor organiza ţii este legat ă de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Consult ările organizate cu autorit ăţile administra ţiei publice locale, în situa ţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activit ăţi ale acestor autorit ăţi, în condi ţiile Hot ărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consult are a structurilor asociative ale autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale la elaborarea proiectelor de act e normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
4. Consult ările desf ăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în co nformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea c onsiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
5. Informa ţii privind avizarea de c ătre: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Ap ărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concuren ţei  
e) Curtea de Conturi 
Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
 
6. Alte informa ţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
 
1. Informarea societ ăţii civile cu privire la necesitatea elabor ării proiectului de act normativ 
A fost îndeplinită procedura prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul Autorităţii. 
 
 
2. Informarea societ ăţii civile cu privire la eventualul impact asupra me diului în urma 
implement ării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra s ănătăţii şi securit ăţii 
cetăţenilor sau diversit ăţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informa ţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 
 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act n ormativ de c ătre autorit ăţile 
administra ţiei publice centrale şi/sau locale - înfiin ţarea unor noi organisme sau  extinderea 
competen ţelor institu ţiilor existente 
Instituţia publică responsabilă de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ 
este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
2. Alte informa ţii 
Nu sunt. 
 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotarâre de Guvern 
pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind 
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stabilirea şi completarea  componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, pe care îl supunem Guvernului 
spre adoptare. 

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 la Hot ărârea Guvernului nr. 
251/1994 privind stabilirea componen ţei, a atribu ţiilor şi a modului de organizare şi 

func ţionare a Consiliului Consultativ pentru Protec ţia Consumatorilor  

 

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum și art.44 din Ordonanța de 
Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

    Articol unic. – Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind 

stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

consultativ pentru protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 152 din 17 iunie 1994, se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

ANEXA Nr. 1  

 

I. Componenţa Consiliului consultativ pentru  

protecţia consumatorilor 
la nivel central 

 

 

Preşedinte :   

- Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

 

Vicepre şedinte :     

- Un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale de  consumatori; 
- Un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 

 

Membri:    

 Un reprezentant al: 

-  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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- Autorităţii Naţionale, Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;  

- Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ; 

- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice; 

- Ministerului Sănătăţii; 

- Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; 

- Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

- Inspectoratului General al Poliţiei Române; 

- Jandarmeria Română; 

- Direcția Generală a Vămilor; 

- Autoritatea Națională pentru Turism 

- Asociaţiei de Standardizare din România – ASRO; 

- Biroului Român de Metrologie Legală;  

- Agenţiei Naţionale a Medicamentului; 

- Inspectoratului  de Stat în Construcţii; 

- Registrului Auto Român; 

- Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

- Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 

- Organizaţiilor Patronale şi ale Mediului de Afaceri; 

- Un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale de  consumatori. 

- În cadrul Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, constituit la nivel central, 
pot fi invitate şi alte instituţii şi organizaţii patronale şi ale mediului de afaceri.  

 

Secretar:   

-reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

 

 

II. Componenţa Consiliului consultativ  

pentru protecţia consumatorilor la nivel judeţean ce include și orașele și comunele din județul 
respectiv 
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Preşedinte:    

- Prefectul sau reprezentantul acestuia. 

 

Vicepre şedin ţi: 

- Comisarul șef Adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor sau, 
după caz, al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Municipiului Bucureşti 

- Un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale de  consumatori. 

 

Membri:  

Un reprezentant al: 

- Inspecţiei Interjudeţene de Metrologie Legală; 

- Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

- Direcţiei Judeţene şi, după caz, a Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale; 

- Inspectoratului Judeţean  de Poliţie; 

- Inspectoratul Județean al Jandarmeriei sau, după caz,  a Municipiului Bucureşti; 

- Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică sau, după caz,  a Municipiului Bucureşti; 

- Direcţiei Judeţene Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, a 
Municipiului Bucureşti; 

-  Agenţiei pentru Protecţia Mediului, la nivel județean; 

- Inspecţiei Judeţene în Construcţii; 

- Unităţii teritoriale a Registrului Auto Român; 

- organizaţiilor patronale şi mediului de afaceri constituite la nivel local; 

- organizaţiilor neguvernamentale de consumatori, la nivel local. 

În cadrul  Consiliilor consultative pentru protecţia consumatorilor constituite la nivel 
judeţean pot fi invitate şi alte instituţii şi organizaţii patronale şi ale mediului de afaceri.  

 

Secretar:  

- Un reprezentant al Comisariatului Judeţean pentru Proţecţia  Consumatorilor. 
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ANEXA Nr. 2  

     

REGULAMENT -  CADRU  
de organizare şi funcţionare a Consiliilor consultative 

pentru protecţia consumatorilor  

 

   I. Dispoziţii generale  

 

   Art. 1.  - Consiliile consultative pentru protecţia consumatorilor, constituite la nivel 
central şi judeţean asigură cadrul informaţional şi organizatoric necesar stabilirii şi aplicării 
politicii de protecţie a consumatorilor, corelării acţiunilor autorităţilor administraţiei publice cu 
cele ale organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în acest domeniu.  

     Componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a Consiliilor consultative 
pentru protecţia consumatorilor, la fiecare nivel, sunt prevăzute în prezentul Regulament - 
cadru.  

 

   II. Atribuţiile Consiliilor consultative pentru protecţia 
consumatorilor  

 

    Art. 2.  - Consiliile consultative pentru protecţia consumatorilor, la fiecare nivel de 
organizare, au următoarele atribuţii:  

 
    A. În direcţia stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor:  

   a) analizează modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor şi propun:  

   - autorităţilor administraţiei publice reprezentate la nivelul respectiv de organizare a 
Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor - acţiuni pentru aplicarea mijloacelor 
prevăzute de lege, care să asigure protecţia cetăţenilor în calitatea lor de consumatori;  

   - autorităţilor administraţiei publice locale - măsuri în sprijinul apărării drepturilor 
consumatorilor, precum şi corelarea acţiunilor acestora cu acţiunile altor factori implicaţi în 
scopul realizării unei protejări reale şi unitare a intereselor consumatorilor;  

   b) analizează modul în care sunt aplicate propunerile Consiliului consultativ pentru 
protecţia consumatorilor de către organele sau organizaţiile sesizate;  
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   c) analizează modul de colaborare a autorităţilor administraţiei publice în domeniul 
protecţiei consumatorilor şi recomandă căi de îmbunătăţire a colaborării;  

   d) pe baza analizei constatărilor organismelor reprezentate în Consiliul consultativ pentru 
protecţia consumatorilor:  

   - recomandă acţiuni în anumite sectoare din domeniul protecţiei consumatorilor;  

   - propun efectuarea de studii în legătură cu cauzele care au generat încălcări ale 
dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, precum şi măsurile de prevenire;  

   - propun îmbunătăţiri ale Regulamentului sau, după caz, noi reglementări în domeniul 
protecţiei consumatorilor;  

   - formulează propuneri în sprijinul elaborării strategiei şi a programelor de acţiune, pe plan 
judeţean şi naţional.  

 
    B. În direcţia corelării acţiunilor diverselor autorităţi ale administraţiei publice cu cele 
ale organizaţiilor neguvernamentale, care au rol în realizarea protecţiei consumatorilor:  

   a) analizează problemele specifice ale asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi 
propun autorităţilor administraţiei publice, precum şi oricăror organisme sau asociaţii 
interesate, modalităţi de sprijinire a acestora în rezolvarea problemelor respective;  

   b) stabilesc obiective comune asupra realizării cărora, prin mijloace specifice fiecărei 
categorii de autorităţi şi organisme (guvernamentale sau neguvernamentale), se convine să 
se concentreze acţiunea acestora în vederea opririi sau înlăturării efectelor negative asupra 
vieţii, sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor, care se manifestă în 
mod repetat sau cu consecinţe grave într-un anumit sector al producţiei şi/sau comercializării 
produselor sau prestărilor de servicii;  

   c) analizează modul în care autorităţile administraţiei publice răspund solicitărilor (sesizări, 
reclamaţii) consumatorilor sau asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi sesizează 
autorităţile în cauză asupra eventualelor carenţe în organizarea şi funcţionarea sistemului de 
recepţie şi răspuns al cererilor consumatorilor;  

   d) sprijină acţiunile de informare şi educare a consumatorilor, desfăşurate de diverse 
autorităţi, organisme, organizaţii existente la nivel naţional, judeţean, orăşenesc, comunal.  

 

   III. Organizarea Consiliilor consultative pentru protecţia 
consumatorilor  

 

    Art. 3.  - Conducerea operativă a activităţii fiecărui Consiliu consultativ pentru protecţia 
consumatorilor este asigurată de un birou de coordonare.  

     La nivel central şi judeţean, biroul de coordonare se compune din 7 membri, din care 
preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului consultativ pentru protecţia 
consumatorilor sunt membri de drept.  
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       Art. 4.  - Atribuţiile Biroului de coordonare a activităţii Consiliului consultativ pentru 
protecţia consumatorilor, la fiecare nivel, sunt:  

   a) coordonează desfăşurarea lucrărilor Consiliului consultativ pentru protecţia 
consumatorilor şi pregăteşte şedinţele acestuia;  

   b) convoacă în şedinţa extraordinară Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor, 
în cazuri deosebite, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv a 
preşedintelui consiliului judeţean;  

   c) colaborează şi invită la şedinţele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, 
ori de câte ori se consideră necesar, reprezentanţii altor organizaţii - guvernamentale sau 
neguvernamentale - cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor şi ai autorităţii administraţiei 
publice locale;  

   d) transmite propunerile Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor autorităţilor 
administraţiei publice, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale, care pot avea un rol 
în domeniul protecţiei consumatorilor;  

   e) urmăreşte efectele propunerilor Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor şi 
îl informează asupra rezultatelor;  

   f) întocmeşte şi prezintă Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor raportul 
semestrial de activitate. Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor la nivel central 
prezintă Guvernului raportul asupra întregii activităţi desfăşurate în semestrul precedent.  

    Art. 5.  - Preşedintele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, la toate 
nivelurile de organizare, reprezintă Consiliul şi asigură buna desfăşurare a activităţii 
acestuia.  

     În executarea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de vicepreşedinţi.  

     Secretarul Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor asigură efectuarea 
lucrărilor de secretariat şi participă la şedinţele consiliului fără a avea drept de vot.  

 

   IV. Funcţionarea Consiliilor consultative pentru protecţia 
consumatorilor  

 

    Art. 6.  - Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor, la fiecare nivel în parte, 
funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de membrii acestuia, cu respectarea 
prevederilor prezentului Regulament - cadru şi a celorlalte dispoziţii legale.  

    Art. 7.  - Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor se întruneşte în şedinţa 
ordinară, la convocarea preşedintelui, astfel:  

   a) la nivel central - de două ori pe an;  

   b) la nivel judeţean - trimestrial;  
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      Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor se poate întruni în şedinţa 
extraordinară ori de câte ori este necesar, la convocarea biroului de coordonare.  

    Art. 8.  - Convocarea Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor se face cu 
cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor 
extraordinare.  

     Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Invitaţia la şedinţă va preciza ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării acesteia.  

    Art. 9.  - Şedinţele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor sunt legal 
constituite în prezenţa a două treimi din totalul membrilor săi.  

     Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice menţionate în Anexa nr. 1 din 
prezenta hotărâre au obligaţia de a participa la şedinţele Consiliului consultativ pentru 
protecţia consumatorilor. În cazul în care reprezentantul împuternicit absentează de două ori 
consecutiv, preşedintele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor va sesiza 
autoritatea respectivă pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare.  

    Art. 10.  - Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor, în exercitarea 
atribuţiilor sale, adoptă hotărâri; hotărârile se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 
celor prezenţi.  

    Art. 11.  - Procesul-verbal al şedinţei este semnat de toţi membrii prezenţi ai 
Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor şi ţinut într-un dosar special al 
şedinţelor.  

 

   V. Dispoziţii finale  

 

    Art. 12.  - Constituirea Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, la fiecare 
nivel, se face în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, a 
prezentei hotărâri.  

    Art. 13.  - Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului consultativ pentru protecţia 
consumatorilor de către membrii acestuia, indiferent de funcţiile îndeplinite, nu este 
remunerată.   


