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Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice Prahova s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului - Judetul Prahova, in data 
de 19 APRILIE 2018, începând cu ora 900. 

La ședința au fost prezenţi membrii Comitetului cat şi domnul Ion Zamfir - Comisar 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova. 

Ordine de Zi: 
• Informare privind protecția consumatorilor la comercializarea 

produselor alimentare şi nealimentare. Procedura de returnare a 
produselor. 

• Diverse 
INVITATI PENTRU PREZENTARE: 

• Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova 
 

Doamna Prefect a deschis ședința. 
Membrilor CCDCPPV le-a fost ataşat la mapa de ședință materialul informativ cu 

privire la legislatia protecției consumatorilor, respectiv extras din O.G. nr.21/1992; Legea 
nr.449/2003; Regulamentul UE nr.543/2011 cu privire la condițiile de comercializare 
legume-fructe; Ordinul MAPDR nr.420/2008 cu privire la informațiile pe care trebuie să le 
conțină eticheta/afisul de comercializarea a legumelor/fructelor;  Regulamentul U.E 
nr.1007/2011 cu privire la respectarea cerintelor privind denumirea fibrelor textile şi 
etichetarea  corespunzatoare. 

 



Pe parcursul ședinței membrii CCDCPPV au adus in discutie urmatoarele aspecte: 
- Domnul Manolescu Vasile – Vicepresedinte al CCDCPPV a semnalat necesitatea 

reînființării Centrului de Protecție a Consumatorului amplasat in Piata Centrala. Distanta 
până la sediul din str. Nucilor, municipiul Ploiesti este lunga. Produsele deteriorate sunt 
vandute la pret redus. 

- Doamna Cioc Sofia – Președinta CCDCPPV a semnalat oportunitatea eliberarii de 
către Instituția Prefectului – județul Prahova a  unor legitimatii pentru membrii CCDCPPV 
care să le confere posibilitatea acestora să semnaleze organelor competente anumite 
neregului constatate in pietele agroalimentare din municipiul Ploiesti. 

- Din componenta Consiliul de Administraţiei al S.C. Hale si Piete S.A ar trebui să 
facă parte şi un membru al CCDCPPV cu statut de invitat permanent neremunerat, 
creându-se astfel posibilitatea de a se semnala diversele nereguli înregistrate, dar si de a 
se lua o decizie de remediere a acestora. 

- S-a solicitat punctul de vederea al reprezentantului Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Prahova pentru un caz concret cand s-a cerut vanzatoarei o 
anumita cantitate de produs cantarit in grame, aceasta refuzand vanzarea cu precizarea 
ca produsul respectiv se vinde numai la bucata. 

- Seful Pietei Centrale, nu mai are program de lucru după ora 17.00, neexistand 
astfel posibilitatea semnalarii eventualelor neregului. 

Conducerea Instituției Prefectului – Judetul Prahova, respectiv reprezentantul 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova, au facut urmatoarele 
precizari: 

- Domnul Ion Zamfir - Comisar al Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Prahova, cu privire la reînființarea Centrului de Protecție a Consumatorului 
amplasat in Piata Centrala din municipiul Ploiesti, a precizat faptul ca la acest moment 
există 8 comisari de control, atribuțiile Comisariatului extinzandu-se, pe lângă domeniul 
agro-alimentar si asupra altor domenii, de exemplu: servicii bancare, comert on-line,..etc. 

- Doamna Prefect, cu privire la legitimatiile de control a precizat ca Instituția 
Prefectului nu este abilitata să elibereze astfel de documente. De asemenea, nu există 
prevederi legislative care să reglementeze activitatea de control a presedintilor de 
asociatii de pensionari in calitate de membrii ai CCDCPPV. 

- Domnul Subprefect, a propus invitarea directorului S.C Hale şi Piete S.A la 
urmatoarea ședință, in vederea identificarii eventualelor solutii cu privire la aspectele 
semnalate de către membrii CCDCPPV referitoatoare la Piata Centrala din municipiul 
Ploiesti. 

 
Mulțumind pentru participare, doamna Prefect a închis şedinţa. 
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