
/\

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56,021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
/ ROMANIAV

nn ^ Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESiF)

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.” (Art. 141 din Constituţia României revizuită)

CONSILIUL ECONOMIC Şi SOCIAL
* Nr.....

ItŞlKh . _

\ Biroul per1

. , Jl \J JhzZ...!
............. ...................

PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

(b203/6.04.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (b203/6.04.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 19.04.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

reprezentanţii părţii patronale, reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• nu poate fi pusă în sarcina transportatorului responsabilitatea verificării îndeplinirii 

condiţiilor legale în care au fost produse bunurile pe care le transportă. Introducerea 

măsurii de a contesta în instanţă decizia de indisponibilizare a mărfurilor pentru care nu
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sunt prezentate actele de provenienţă, în condiţiile în care instanţele sunt oricum 

supraaglomerate, generează timpi suplimentari în lanţul de distribuţie, care afectează 

senmificativ calitatea mărfurilor, îndeosebi a celor perisabile. Responsabilitatea 

respectării prevederilor legale aplicabile producţiei de bunuri revine strict producătorului, 

care trebuie să o justifice prin documentele aferente, şi nu poate fi imputată 

transportatorului sau comerciantului;

• iniţiativa va prejudicia grav lanţurile de aprovizionare, şi aşa distorsionate de situaţia 

geopolitică actuală;

• creşterea cuantumului amenzilor contravenţionale este excesivă şi nejustificată, iar 

aplicarea acestora de alte autorităţi decât Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor excedează atribuţiilor profesionale ale poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de 

frontieră, putând genera, totodată, abuzuri.

Preşedinte,
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