Subsemnatul Manlu Dumitru, func{ionar public in cadrul Autoritdlii Nationale pentru

Proteclia Consumatorilor
Constanfa,

-

Comisariatul Judelean

in temeiul art. 6 din legea nr.

pentru Proteclia

Consumatorilor

57112004, privind proteclia personalului din

autoritatile publice, institufiile publice gi din alte unitdli care semnaleazdincdlcdri ale legii,
avdnd

Tn

vedere:

- principiului legalitd{ii conform cdruia, autoritafile publice gi instituliile publice au obligalia

de a respecta drepturile gi libertdtile cetdfenilor, normele procedurale, Iibera concurenld
tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

gi

-

principiul supremaliei interesului public, conform cdruia, in infelesul prezentei legi,
ordinea de drept, integritatea, imparfialitatea gi eficienla autoritdlilor publice 9i instituliilor
publice, sunt ocrotite gi promovate de lege;

formulez prezenta:

AVERTIZARE iN INTERES PUBLIC

Privind semnalarea urmdtoarelor fapte de incdlcare a legii:

- incompetenta sau neglijenla in serviciu - art. 5, lit, i) din legea nr.57112004',
- incdlcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrdri gi

cel al ocrotirii interesului public - art. 5, lit. n) din legea nr. s71l2oo4;

in fapt,
Degi aspectele sunt cunoscute de o perioadd de timp de cel putin doi ani de zile,

Autoritatea Nalionald pentru Proteclia Consumatorilor nu a intreprins demersurile
necesare, conform atribu(iilor prevdzute de lege, pentru ocrotirea interesului public prin
cercetarea legalitatii cesiunii de credite performante realizatd de Bancpost S.A. cdtre EFG

New Europe Funding

ll

B.V. (actuala ERB New Europe Funding

dispunerea mdsurilor de limitare

ll B,V.) din Olanda

si

a consecin{elor prestdrii serviciilor financiare care nu

sunt in concordanld cu dispoziliile legale.

Prin calcularea qi relinerea, cu incdlcarea prevederilor legale, de cdtre o persoand

juridicd neautorizatd din afara ldrii, de sume de bani reprezentdnd dob6nzi, comisioane
de administrare 9i dobAnzi penalizatoare, a fost creat un prejudiciu consumatorilor estimat
la cel putin 300 milioane de euro.

Autoritatea Nalionald pentru Protec(ia Consumatorilor,

in calitate de Autoritate

a

Statului ce are ca atribulie principala controlul respectdrii dispoziliilor legale privind
proteclia consumatorilor gi apdrarea drepturilor legitime ale acestorain cazul prestarii de

servicii financiare, 9i foarte probabil gi Banca Nafionald a RomAniei, Tn calitate de
autoritate a Statului competentd cu privire la reglementarea, autorizarea gi supravegherea
prudenfiald a institufiilor de credit, au protejat interesul operatorului economic Bancpost

S.A. in detrimentul intereselor consumatorilor din Romdnia, cu incdlcarea principiului
legalita[ii gi principiului supremaliei interesului public.

in sprijinul celor semnalate anexez nota de fundamentare.

Funclionar public,

Data,

Mantu Dumitru

08.08.2018

