
 
                           

 
 

 
 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 Directia de Control si Supraveghere Piata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorilor propune modificarea si completarea Ordinului nr. 392/2013 privind stabilirea 

conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza 

produse de panificatie pe teritoriul Romaniei 

Propunerea este sustinuta de observatiile pertinente transmise de Statele Membre ( 

Grecia, Italia, Slovenia), ca urmare a notificarii de Romania a proiectului de Ordin in vederea  

anchetei la nivel european, coroborat cu interesul direct al ANPC pentru apararea intereselor 

economice ale consumatorilor, pentru o mai buna informare a acestora si pentru asigurarea unui 

proces de control  uniform si eficient. 

In acest sens, rezulta necesitatea inlocuirii termenului „ furnizor” cu termenul „ producator” 

si a introducerii articolului cu urmatorul cuprins prin care se elimina eventualele bariere in libera 

circulatie a marfurilor: 

„ Prezentul ordin nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-

un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat 

semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile 

acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in 

prezentul ordin.”  

 Fata de cele precizate mai sus, va rugam sa avizati proiectul de act normativ anexat si, in 

conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, va rugam sa dispuneti inserarea respectivului proiect pe pagina de WEB a  A.N.P.C., 

afisarea la sediul institutiei si comunicarea catre mass-media a acestei initiative. 

   

 

 

 

 

 

 
 



 

ORDIN  

privind modificarea si completarea Ordinului nr. 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe 

care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de 

panificatie pe teritoriul Romaniei 

 

 avand in vedere prevederile art. 8, 18 si ale art. 20 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 

21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si  Referatul Directiei de Control si Supraveghere Piata nr. 1/1937 din 16 septembrie 

2014 

    in temeiul art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si 

functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare 

 

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.  

 

Art.I. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 392/2013 

privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care 

comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I nr. 786 din 16 decembrie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza: 

 

1. Dupa articolul 1 se  introduce un nou articol, art. 1 1 care va avea urmatorul cuprins: 

„ Art.1 1 .  Prezentul ordin nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-

un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat 

semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile 

acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in 

prezentul ordin.” 

 

2. La articolul 4 a doua liniuta, se modifica dupa cum urmeaza:  

- denumirea producatorului . 

 

Art.II. Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare 

la data publicarii. 

 

 


