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Nesecret             
                           
Operator de date cu caracter personal nr.31753 

 

 

           

REFERAT 
 

 
 
 Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă și Armonizare Europeană din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor propune modificarea și completarea 
Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 
183/2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din 
produse alimentare congelate. 

Considerăm că, prin proiectul de act normativ se asigură o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la produsele de panificație obținute din produse congelate, ce le sunt 
oferite consumatorilor spre consum, prin atenționarea acestora că aceste produse pot conține 
conține grăsimi, zaharuri, amelioratori pentru gust. 

Din practica de control a A.N.P.C. precum și din reclamațiile depuse de către 
consumatori a reieșit faptul că, mulţi operatori economici nu informează consumatorii în mod 
corect, complet și precis asupra produselor de panificație obținute din produse congelate cu, 
privire la faptul că acestea pot conține anumite ingrediente. 

Având în vedere activitatea A.N.P.C., considerăm că este necesar emiterea acestui act 
normativ pentru protejarea consumatorilor, persoane fizice. 
 Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ anexat şi, 
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. 
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

 

  Ordin  

privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor nr. 183/2016 privind informarea consumatorilor de către 

operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României 
a produselor obţinute din produse alimentare congelate   

 
 
 

Având în vedere:  
   - Referatul întocmit de Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare  
Europeană  
   - art. 1, art. 8 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin: 
 
 

Art.I. Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
nr.183/2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară 
activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare 
congelate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 20 septembrie 2016, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 cu următorul cuprins: 
“  Art. 31. -  Operatorii economici care comercializează către populaţie pâine, 

produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, au 
obligaţia de a informa consumatorii, prin inscripționarea pe ambalajul pus la dispoziția 
consumatorilor, în mod lizibil ușor de înţeles, cu privire la faptul că produsele pot 
conține grăsimi, zaharuri, amelioratori pentru gust.  

 
Art. II. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.  

 

PREȘEDINTELE  

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

 
 

 


