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REFERAT 

Directia Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din 
cadrul A.N.P.C., vă supune atenției propunerea de emitere a unui ordin cu caracter 
normativ privind obligaţia profesioniștilor de a asigura transferul informaţiilor privind 
prospețimea comercializării către consumatori. 

Considerăm că, prin proiectul de act normativ se asigură o mai bună informare a 
consumatorilor din România cu privire la comercializarea produselor proaspete, în spetă, 
a peștelui, către aceștia, precum și asupra faptului că produsele ce le sunt oferite nu le 
afectează viața sau sănătatea.  
Astfel, este important de afișat, la locul de comercializare, data la care acesta a fost 
capturat, în sensul: 

a) Peștele are între 0-2 zile de la captură; 
b) Peștele are între 2-3 zile de la captură; 
c) Peștele are între 3 -4 zile de la captură; 
d) Peștele are între 4 -5 zile de la captură; 
e) Peștele are peste 5 zile de la captură. 
De asemenea, urmare acţiunilor de control desfăşurate de către personalul 

A.N.P.C a rezultat existenţa la comercializare de produse din gama pește proaspăt, 
care, în fapt, nu era praoaspăt, astfel se poate pune în pericol sănătatea consumatorilor 
prin utilizarea acestuia. 

Totodată, practica de control a A.N.P.C. a reţinut faptul că mulţi operatori 
economici nu informează consumatorii în mod corect, complet și precis asupra 
produselor oferite, putând duce astfel în eroare consumatorii. 

Având în vedere atribuțiile A.N.P.C., de supraveghere și control, precum și de 
informare corectă a consumatoilor, considerăm că este necesar acest act normativ 
pentru protejarea consumatorilor, persoane fizice. 
 Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ 
anexat. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, vă rugăm să dispuneţi inserarea respectivului proiect pe pagina 
de WEB a  A.N.P.C., afişarea la sediul instituţiei şi comunicarea către mass-media a 
acestei iniţiative. 
 

Ordin privind obligaţia operatorilor economici de a asigura transferul 
informaţiilor privind prospețimea peștelui către consumatori 

 
    Având în vedere prevederile: 

- art.1, art.8, art.9 și art.18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor,   republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Hotărârii de Guvern  nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
   Referatul întocmit de Direcţia Generală Control și Supraveghere Piață și 
Armonizare Europeană. 
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul 
ordin:  
    Art. 1. Prezentul ordin stabileşte condiţiile de informare a consumatorilor pe 
care trebuie să le îndeplinească operatorii economici, cu privire la asigurarea 
transferului informaţiilor privind prospețimea peștelui către consumatori. 
  Art. 2. Operatorii economici sunt obligați să informeze consumatorii prin afișarea 
la loc vizibil, imediat lângă produs, a următoarelor informații, astfel încât aceștia să 
poată face o alegere pe baza unor informații corecte: 

a) Peștele are între 0-2 zile de la captură; 
b) Peștele are între 2-3 zile de la captură; 
c) Peștele are între 3 -4 zile de la captură; 
d) Peștele are între 4 -5 zile de la captură; 
e) Peștele are peste 5 zile de la captură. 
Art. 3. (1) Informarea consumatorilor se realizează de către operatorii economici 

prin afișarea la locul de comercializare a produselor, imediat lângă acestea, a 
informațiilor prevăzute la art.2, în funcție de data capturii.  

(2) Informațiile cu privire la data capturii va avea aceleași dimensiuni cu datele 
înscrise la denumirea sortimentului de pește. 
    Art. 4. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 


