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unei piețe interne mai aprofundată și mai echitabilă
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Comunicat de presă MAE:
Victor Negrescu: „Consumatorul român trebuie să beneficieze de aceleași drepturi ca și
ceilalți consumatori europeni“
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, vineri, 22 septembrie, la
dezbaterea cu tema „Protecția consumatorului – element esențial în realizarea unei piețe interne mai
aprofundată și mai echitabilă“, organizată de Institutul European din România, în parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Externe și InfoCons – Asociație pentru Protecția Consumatorilor. Evenimentul a reunit
reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai partenerilor sociali, mediului academic și de
afaceri, ai ONG-urilor, precum și ai mass-media și a făcut parte din campania amplă de dezbateri pe care
ministrul delegat pentru Afaceri Europene a demarat-o în vederea pregătirii Preşedinţiei române a
Consiliului Uniunii Europene.
Sursa: http://afacerieuropene.mae.ro/local-news/2571

Agerpres:
Negrescu: Nu putem avea o piață internă echilibrată fără o legislație eficientă privind
drepturile consumatorului
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, consideră că România nu poate avea
o piață internă echilibrată și dezvoltată fără o legislație privind drepturile consumatorului
"extrem de eficientă".
"Vom analiza diverse perspective care ne vor permite să vedem și punctele noastre de vedere în
context european, pentru că deseori apar (n.r. prevederi) în legislație la Bruxelles care pot
influența în bine sau în rău viața consumatorului român. De fapt, ideea de consumator este strâns

legată de esența Uniunii Europene, ne referim aici la piața internă. Nu putem avea o piață internă
echilibrată fără să avem o legislație eficientă privind drepturile consumatorului, extrem de
eficientă", a afirmat Victor Negrescu vineri la dezbaterea "Protecția consumatorilor — element
esențial în realizarea unei piețe interne mai aprofundată și mai echitabilă", organizată de
Institutul European și Asociația Infocons […]
Sursa: https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/22/negrescu-nu-putem-avea-o-piata-interna-

echilibrata-fara-o-legislatie-eficienta-privind-drepturile-consumatorului-12-56-36

Rangu (ASF): Numărul petițiilor s-a redus cu aproximativ 50%, până la 4.800, în primul
semestru
Numărul petițiilor primite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a redus cu
aproximativ 50% în primul semestru, la 4.800, a declarat, vineri, Călin Rangu, director în cadrul
Direcției Protecția Consumatorului din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
"Astăzi va fi prezentat comunicatul de presă și raportul detaliat cu reclamațiile înregistrate la
companiile de asigurări, ale pieței de capital și pensiile private. Iar în raportul nostru detaliat se
prezintă cifrele fiecărei companii tocmai pentru ca aceste companii să-și ia măsuri, dar și
consumatorii să fie informați. Este o măsură foarte eficientă... Numărul petițiilor s-a redus cu
aproximativ 50% în primul semestru față de aceași perioadă a anului trecut. Este o reducere a
numărului de petiții cu aproximativ 5.000. Aveam 10.000 și am ajuns pe la 4.800. Deci o publicare
a rezultatelor ajută mai ales într-o competiție care este corectă și între companii care vor să
rămână pe piață. Au fost și companii pe piața de asigurări care au avut probleme și au dispărut",
a spus Rangu, la o dezbatere de specialitate organizată de Institutul European din România și
Asociația Infocons […]
Sursa: https://www.agerpres.ro/economie/2017/09/22/rangu-asf-numarul-petitiilor-s-a-redus-

cu-aproximativ-50-pana-la-4-800-in-primul-semestru-13-37-01

Mierlea (Infocons): 40% dintre produsele semipreparate din carne existente pe piața din
România sunt false
Infocons a trimis Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA),
Ministerului Agriculturii, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și premierului o
informare potrivit căreia 40% dintre produsele semipreparate din carne puse în vânzare pe piața din
România sunt false, a declarat vineri Sorin Mierlea, președintele Asociației Consumatorilor - Infocons, care
avertizează că, în cazul în care nu va primi un răspuns oficial, va face public rezultatul.
"Avem o adresă către dumneavoastră (ANSVSA — n. r.) de trei săptămâni, o așteptăm, cu privire la faptul
că 40% din produsele semipreparate din carne sunt false în piața din România. Din perspectiva unor

analize pe care le-am realizat, așteptăm din partea dumneavoastră un răspuns pe acest lucru", a spus
Sorin Mierlea, la dezbaterea cu tema 'Protecția consumatorilor — element esențial în realizarea unei piețe
interne mai aprofundată și mai echitabilă', organizată de Institutul European din România și Asociația
Infocons.
Sursa: https://www.agerpres.ro/economie/2017/09/22/mierlea-infocons-40-dintre-produsele-

semipreparate-din-carne-existente-pe-piata-din-romania-sunt-false-12-15-51

