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COMUNICAT
Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic, care a avut loc
astăzi 24.02.2011, la Instituţia Prefectului Judeţul Olt, a fost condusă de
Prefectul judeţului Olt, Leonid MOISIU. Au participat membrii
Consiliului Persoanelor Vârstnice Olt. S-a prezentat un material cu tema :
Acţiuni ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Olt şi ale Comisariatului Judeţean Olt pentru Protecţia
Consumatorilor în vederea protejării consumatorilor împotriva
practicilor comerciale ilicite.
Şedinţa a început cu prezentarea materialului pregătit de către
reprezentanţii a două instituţii cu atribuţii în domeniu: DSVSA şi
CJOPC.
Economia de piaţă, prin mecanismele sale şi principiile
promovate poate asigura coerenţele necesare unei societăţi. Concomitent,
economiei de piaţă îi este asociată şi noţiunea de corectitudine. O
asemenea noţiune are în vedere consumatorul ca principal beneficiar al
activităţii economice, asigurarea unor largi posibilităţi de informare, de
cumpărare a celor necesare şi alegerea la preţuri convenabile a unor
produse de o calitate corespunzătoare preţului solicitat, astfel încăt piaţa
să fie transparentă, informaţia să circule liber, iar preţurile să fie
cunoscute.
Pentru a verifica respectarea prevederilor legale au fost
întreprinse o serie de acţiuni de control în comun, cele două instituţii
având încheiate protocoale de colaborare. În urma controalelor efectuate
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nu au fost depistate practici ilicite ale agenţilor economici de pe raza
judeţului Olt care să afecteze sănătatea persoanelor vârstnice şi a
celorlalţi consumatori.
Reprezentanţii persoanelor vârstnice, atât Florea Mitroi cât şi
Daminuţă Spiridon, au apreciat activitatea CJOPC şi DSVSA în anul
2010, remarcând faptul că s-a pus un accent deosebit pe eficienţă,
obiectivele majore ale activităţii de control fiind eliminarea din circuitul
comercial a produselor periculoase, depistarea şi dispunerea măsurilor de
remediere a produselor şi serviciilor care au prezentat neconformităţi
calitative, precum şi soluţionarea plângerilor consumatorilor, inclusiv
consilierea acestora şi a agenţilor economici.

Director Cancelaria Prefectului
Petre LUPU
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