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Minută 

 

Membrii TF Consumers au avut o primă întâlnire la început de 2023 pentru a discuta pe 

marginea subiectelor prioritare pentru prima parte a acestui an: 

• PL-x 776/2022  

• Ghiduri de bune practici 

 

Având în vedere impactul semnificativ pe care îl va avea proiectul legislativ PL-x 776/2022, 

acesta a fost subiectul principal discutat în cadrul întâlnirii. Proiectul legislativ își propune 

să abroge OG 21/1992 și să devină cadrul de reglementare de bază pentru problematicile 

ce țin de protecția consumatorilor. Concordia a avut anul trecut discuții extensive cu 

reprezentanții ANPC pe marginea acestui proiect, în urma acestora putând fi agreate un 

set de amendamente susținute la Senat atât de ANPC, cât și de mediul de afaceri 

(Concordia și AmCham). 

În contextul dezbaterilor din comisiile Senatului, ANSVSA a venit cu câteva observații cu 

privire la necesitatea eliminării prevederilor/elementelor care generează o suprapunere de 

atribuții între ANSVSA și ANPC din proiectul de lege. Această suprapunere și nevoia 

soluționării acesteia pentru a asigura un mecanism de control predictibil și eficient 

reprezintă aspecte sesizate și de membrii Concordia. Astfel, înaintea întâlnirii TF 

Consumers a fost transmisă o solicitare de întâlnire cu reprezentanții ANSVSA pentru a 

discuta pe marginea acestei probleme. Poziționarea Concordia în raport cu cele două 

instituții, în contextul PL-x 776/2022, a colaborării cu ANPC pe acest subiect, dar și a 

importanței găsirii unei soluții, a reprezentat unul dintre aspectele dezbătute de 

participanții la întâlnire.  

Principalele puncte discutate: 



• Georgiana Murgulescu (CPBR) a menționat faptul că varianta proiectului de lege 

adoptată de către Senat nu include anumite amendamente deja agreate cu ANPC 

și discutate în comisii, astfel că este necesară retrimiterea acestora la ANPC și, 

ulterior, la comisiile din Camera Deputaților. Va reveni cu un tabel cu omisiunile 

sesizate, care va fi circulat cu membrii grupului de lucru. 

• Participanții la întâlnire au explorat potențiale soluții care ar putea fi susținute de 

Concordia în vederea rezolvării suprapunerii de atribuții între ANPC și ASNSVA: 

→ Resemnarea/revigorarea protocoalelor de colaborare între instituții 

pentru a avea o delimitare clară a atribuțiilor. 

→ Abordarea Guvernului, atât din perspectivă politică, dar și executivă, 

pentru a-și asuma coordonarea pe acest subiect. 

→ Soluționarea acestei probleme strict prin protocoalele de colaborare 

și excluderea acesteia din discuțiile referitoare la PL-x 776/2022. 

→ AMRCR a solicitat deja Guvernului constituirea unui grup de lucru pe 

drepturile consumatorului, care să lucreze la eliminarea acestor 

suprapuneri. 

• Dezbaterile dintre membri s-au axat pe mandatul pe care reprezentanții Concordia 

îl vor avea în întâlnirea cu ANSVSA, dar și strategia față de ANPC pe acest subiect 

al suprapunerilor. 

• A fost agreat faptul că Concordia va merge către ambele instituții cu o scrisoare 

care să sesizeze existența acestei probleme și care să solicite soluționarea acesteia 

prin modificarea corespunzătoare a proiectului legislativ PL-x 776/2022.  

• Totodată, s-a concluzionat că ar trebui transmisă și către ANPC o adresă similară 

celei trimise către ANSVSA, prin care să solicităm o întâlnire în cadrul căreia să 

discutăm pe marginea acestui subiect. 

 

În privința ghidurilor de bune practici, acestea au făcut obiectul ședinței Biroului Consiliului 

Consultativ pentru Protecția Consumatorilor, care a avut loc pe 19 ianuarie 2023. Având 

în vedere faptul că se intenționează elaborarea unor ghiduri de bune practici în domeniul 

alimentației publice și cel al ospitalității, din partea Concordia au participat la ședință 

Mădălina Belouș (FIHR) și Ștefan Balaur (FIHR).  

Cu privire la aceste ghiduri de bune practici, George Bădescu (AMRCR) a menționat faptul 

că, pentru a evita eventuale aspecte problematice cu privire la practicile concurențiale, ar 

putea fi introdusă regula ca oricine va avea ghiduri de bune practici să aibă și un punct de 

vedere emis de Consiliul Concurenței. De asemenea, procedurile din celelalte state 

membre ar putea constitui un punct de plecare.  

Având în vedere discuția extinsă cu privire la PL-x 776/2022 și timpul limitat avut la 

dispoziție, s-a agreat discutarea ghidurilor de bune practici într-o întâlnire viitoare.  


