Subsemnatul Mantu Dumitru,
Protec;{ia Consumatorilor
Constirnla,

-

funclionar public in cadrul Autoritalii Nalionate perlrtru
Comisa[iatul Judelean pentru protectia Conr;umatorlilor

in temeiul art. 6 din legpa nr.

autoritdtile publice, instituliile publice

$i

Oin

57112004, privind proteclia personalului din

alte unitdli care semnalea zd incdlcdri ale le$ii,

avAnd in vedere:
- princ'ipiului legalitd{ii conform cdruia, autoritalile publice rsi instituliile
publice au obligdliar
de a relspecta drepturile gi liberl5(ile cbtdlenilor, normele procedurale,
libera concurenld gj
tratamr:ntul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

-

princ'ipiul supremaliei interesului
l,ublic, conform cdruia, in inlelesul prezentei ldgi,
ordinea de drept, integritatea, imparfiflitatea gi eficienla autoritdlilor publice gi
institu!iilor
publice,, sunt ocrotite gi promovate de iege;

formulez prezenta.

AVERTtZnRe iru TNTERES PUEIL|C

Privind semnalarea urmdtoarerQr fapte de incdlcare a legii:

- incompetenta sau negrijenla in serviclu - art. 5, rit. i) din regea
nr.571r2oo4,
- incdlcarea altor dispozilii legale care impun respectarea principiului
bunei administrdri
cel al or:rotirii interesului public- art.5, lit. n) din legea nr. s-lil2oo4;

I

irr fapt,

Degi aspectele sunt cunoscute pe o perioadd de timp de cel pu{in
doi ani rie zil[,

Autoritatea Nalionald pentru Proteclia Consumatorilor nu a intreprins
demersurile
necesare, conform atribuliilor prevdzu{e de lege, pentru ocrotirea interesului public
prin
dormante realizate de OTp Bank RomAnla
enumirea in englezd) din Ungaria rsi ulteriqr
a, si pentru dir;punerea misurilor de limitarje
a consecinlelor prestdrii serviciilor finafrciare care nu sunt in concordanld cu dispozitiile
legale.
1.

Prin calcularea gi refinerea, cu inc{lcarea prevederilor legale, de r:dtre persoane

juridice neautorizate din afara {drii, de sunfe de bani reprezentAnd dobdnzi, comisioane
de administrare gi dobZinzi penalizatoare, a fost creat un prejudiciu consumatorilor estimat
la 243 milioane CHF si 20 milioane EUR.

Autoritatea Na{ionald pentru Protec{ia Consumatorilor, in calitate rJe Autoritate

a

Statului ce are ca atribu{ie principald cQntrolul respectdrii dispoziliilor legale privind
proteclia consumatorilor gi apdrarea drepturilor legitime ale acestora in cazul prestdrii de

gi Sanca Nalionald a RomAniei, in calitate de
cu privire l{ reglementarea, autorizarea gi supravegherea

servicii financiare, gi foarte probabil
autoritate a Statului cornpetentd

pruden[iald a institutiilor de credit, au protdjat interesul operatorului economic OTP Bank

in detrimentul intereselor consumatorilor dih Romdnia, cu incdlcarea principiului legalitalii
qi principiului supremaliei interesului public.

in sprrjinul celor semnalate anexez nfta de fundamentare.

Funcfionar publir:,

Data,

Manfu Dumitru
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