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Comunicat de presă 

 
 
 
 
 

În data de 13.10.2022, Comisariatele Județene pentru Protecția Consumatorilor 
(CJPC) Buzău, Galați și Vrancea au realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul în 
care este respectată legislația în vigoare, în domeniu, în magazinele din Piața Centrală din 
municipiul Buzău, ca parte a unei acțiuni operative de control. 

Ca urmare a acestui demers, au fost verificate 20 de spații comerciale. 

Pentru neregulile constatate, comisarii din cadrul CJPC Buzău, Galați și Vrancea au 
aplicat următoarele sancțiuni, până în acest moment, pentru 7 dintre locații verificările 
aflându-se, încă în curs: 

- amenzi contravenționale, în cuantum de 60.400 lei 

- 4 avertismente 

- oprirea definitivă, de la comercializare, pentru diverse produse textile 
nesigure,  

- oprirea temporară de la comercializare a 48 de kilograme de carne, 
până la remedierea deficiențelor de etichetare. 

Printre neregulile constatate, în timpul controalelor, au fost: 

- Nerespectarea temperaturii de păstrare și depozitare, pentru diverse sortimente 
de carne, pește și produse lactate 

- Comercializarea de pește cu modificări organoleptice și depozitat 
necorespunzător 

- Lipsa verificării metrologice a cântarelor 

- Folosirea unor agregate frigorifice neigienizate, ruginite, cu chedere rupte și 
neigienizate 

- Existența unor etichete de preț neexplicite sau cu informații lacunare, contrar 
prevederilor legale în vigoare 
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- Afișarea sintagmei “Produse Tradiționale”, fără a se putea proba acest aspect, la 
data controlului 

- Lipsa traducerii, în limba română, a informațiilor înscrise pe eticheta de produs 

- Lipsa informațiilor clare, cu privire la originea unor produse, precum și a datei 
limită de consum 

- Neînregistrarea temperaturii spațiilor de frig, în termograme 

- Comercializarea unor produse nesigure, prin condițiile de depozitare sau 
nerespectarea indicațiilor oferite de producător, și înscrise pe eticheta de produs 

- Lipsa afișării informațiilor de identificare, la loc vizibil, a sediului societății și 
codului unic de înregistrare.  

 

Biroul de presă CJPC Buzău 

 

 

 

                                          
 


