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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
 
Comisia pentru munca si protectie sociala     Nr.27/328/22.05.2003 
 
 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind constituirea si utilizarea fondurilor  
destinate stimularii personalului Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorului si al oficiilor pentru protectia consumatorilor judetene, 
respectiv al municipiului Bucuresti 

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa privind 
constituirea si utilizarea fondurilor  destinate stimularii personalului Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Consumatorului si al oficiilor pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului 
Bucuresti trimis cu adresa nr.464 din 16 decembrie 2002. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ, Comisia pentru industrii si servicii si Comisia pentru buget, finante si banci, precum si punctul 
de vedere al Guvernului.  

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionate în 
procedura obisnuita. 

 
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor 

constitutionale. 
 

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unor dispozitii privind 
constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului Autoritatii Nationale pentru Protectia 
Consumatorului si al oficiilor pentru protectia consumatorilor judetene, respectiv al municipiului 
Bucuresti, în scopul eliminarii coruptiei din rândul personalului care lucreaza în acest sector de activitate. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative întrucât potrivit prevederilor 
art.29 alin.(3) din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, 
precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, ministerele 
si celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice care, potrivit legii, au dreptul sa 
procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau sa aplice si sa încaseze penalitati, pot constitui un 
fond de pâna la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Aceasta posibilitate exclude, 
însa, constituirea fondului de stimulare a personalului din amenzi, propunere ce poate induce 
comportamente negative în aprecierea penalizarilor de catre inspectorii OPC. 
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Membrii comisiei vor avea în vedere adoptarea în viitor a unei initiative legislative care sa 
instituie stimulente pentru personalul ANPC, data fiind importanta activitatii acestuia, prin constituirea 
unui fond, de catre Ministerul Finantelor, în calitate de ordonator al sumelor provenite din amenzi si 
confiscari, pentru evitarea abuzurilor.  
 La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitati din partea Oficiului pentru 
Protectia Consumatorului dl Ferdinand Nagy – secretar general si dl Mircea Popa – consilier juridic. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 21 mai 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 9 voturi pentru si 3 abtineri. 

 
 
 
 

 
PRESEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Pavel TODORAN 

        
 
 
 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 


