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Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC) solicită constituirea unui fond de
garantare a vacanțelor, ca urmare a intrării în insolvență, în ultimele 10 zile, a două agenții de t
urism
, lucru care a dus la păgubirea a mii de consumatori. Potrivit asociației, la o cifră de afaceri
anuală de 1 miliard de euro a agenţiilor de 
turism
din România, achitarea de către fiecare agenţie de 
turism
a unei taxe anuale de 0,1% din cifra de afaceri ar duce la realizarea unui fond de garantare
necesar despăgubirii consumatorilor ajunsi în astfel de situaţii.

  

"Intrarea în insolvenţă, în ultimele 10 zile, a două agenţii de turism a dus la păgubirea a mii de
consumatori şi la imposibilitatea ca aceştia să-şi recupereze integral sumele de bani plătite
celor două agenţii de
turism
. Actuala formă de protecţie a consumatorilor de servicii turistice prin intermediul poliţelor de
asigurare încheiate de către agenţiile de 
turism
ca şi obligaţie legală, nu asigură o protecţie financiară completă a consumatorilor în situaţia
intrării în insolvenţă/ faliment a agenţiilor de 
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turism
. Totodată, actualul sistem contravenţional, care prevede sancţiuni cuprinse între 400 şi 1000 lei
nu oferă suficientă putere de coerciţie ANPC-ului şi ANT-ului pentru a asigura gradul de ordine
necesar unei bune desfăşurări a activităţilor din domeniul turismului. Având în vedere criza
creată de cele două agenţii de
turism
care poate genera oricând un tsunami în turismul românesc, APC solicită Guvernului României
adoptarea, de îndată, a unei ordonanţe de urgenţă care să prevadă constituirea unui fond de
garantare a pachetelor de servicii turistice achitate, în avans, de consumatori. La o cifră de
afaceri anuală de 1 miliard de euro a agenţiilor de 
turism
din România, achitarea de către fiecare agenţie de 
turism
a unei taxe anuale de 0,1% din cifra de afaceri ar duce la realizarea unui fond de garantare
necesar despăgubirii consumatorilor ajunsi în astfel de situaţii. Acest fond ar trebui gestionat de
ANT care, în situaţia intrării în insolvenţă/faliment a unei agenţii de 
turism,
să aibă posibilitatea legală să despăgubească consumatorii păgubiţi în maxim 10 zile
calendaristice.", a precizat domnul Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu, presedinte APC.
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