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ESTE DREPTUL CONSUMATORULUI SÃ FIE INFORMAT

Iniþiativa GS1 România de a implementa Codul de Bune Practici în Domeniul Scanãrii este mai mult decât 
binevenitã, acesta având rolul unei garanþii a respectãrii dreptului la informare a consumatorilor. Iar dacã avem 
în vedere faptul cã în Uniunea Europeanã respectul faþã de client este ridicat la rang de regulã de aur, chiar dacã 
nescrisã, atunci Codul despre care vorbim poate fi considerat o marcã a comerþului european, a comerþului 
civilizat.

Sunt convinsã cã în anul 2006 când a fost elaborat, Codul de Bune Practici reprezenta mai mult o idee vizionarã, 
bazatã pe experienþa statelor din Uniunea Europeanã care îl implementaserã cu succes. Însã, realitatea zilelor 
noastre, într-o piaþã româneascã aflatã în plin proces de dezvoltare, consumatorii ºi autoritãþile deopotrivã 
resimt nevoia unui standard superior în domeniul serviciilor de vânzare.

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor susþine iniþiativa GS1 de a antrena cât mai multe 
companii de vânzãri en-gros ºi en-detail în demersul dezvoltãrii unui tip de comerþ bazat pe respectarea 
drepturilor consumatorilor. În felul acesta este asigurat accesul cetãþenilor din România la servicii de calitate ºi la 
produse ale cãror preþuri sunt neechivoce, „la vedere", cum spun comercianþii.

Îmi exprim speranþa ca în continuare sã adere la acest Cod cât mai multe companii ºi sã fie util cât mai multor 
consumatori.

Silvia Claudia MIHALCEA
Subsecretar de stat

Vicepreºedinte al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor
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