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RéSUMé
La protection de consommateurs est une préoccupation permanente et active de l’UE. Il existe, en 

chacun de nous, un justiciable qui s’ignore, car tous, sans exception, pratiquons le droit au quotidien sans 
en être totalement conscients. Il n’y a pas, constatons-le, une seule action de la vie courante qui échappe 
à cette simple observation: qu’il s’agisse en effet de se marier, de solliciter un crédit à une banque, de 
rédiger son testament, d’acquérir un bien de consommation ou un bien immobilier, le droit de consom-
mation est partout et nous sommes tous concernés.

Or, en ce début de XXI - e siècle, le droit n’a jamais semblé si complexe, ni la matière si vaste… 
Parallèlement, l’individu n’a jamais autant revendiqué son accès à l’information, à la transparence, et à 
l’explication de ce qu’il est ou de ce qu’il représente pour la société, en tant qu’homme - citoyen, homme 
- consommateur, homme -contribuable, homme - copropriétaire ou homme - parent, et ce afin de mieux 
mesurer l’étendue de ses droits et obligations dans le monde ou il vit.

Consciente de ces réalités, j’ai décidé de rechercher le sujet proposé, dans le but de mettre à la dispo-
sition des lecteurs un étude outil et complexe, claire et actuel sur la protection des consommateur.

1. PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  
îN  UNIUNEA  EUROPEANă

Protecţia sănătăţii, precum şi a consumatorului sunt 
domenii importante pentru legislaţia UE, aspect reflec-
tat şi în politicile comunitare. Aceste domenii fac parte 
din serviciul public european. Serviciul public european 
este o noţiune juridică ce se referă la un ansamblu de 
atribuţii ale funcţionarilor publici din ţările membre 
ale UE. În conformitate cu standardele europene, 
funcţionarul public se află la dispoziţia cetăţeanului 
european pentru a-i asigura servicii de calitate în toate 
domeniile. Această atribuţie este şi cea mai relevantă 
obligaţie de serviciu. 

Prin urmare, acest aspect se reflectă şi în domeniul 
sănătăţii şi al protecţiei consumatorului. Progresul pro-
cesului de integrare europeană, atât pe linie economică, 
cât şi pe linie socială, a determinat şi cerinţa tot mai 
evidentă de a avea o politică comună de protecţie a 
consumatorilor. După summitul de la Paris din 1972 al 
şefilor de stat şi de guvern din ţările comunitare, care a 
solicitat acţiuni în acest domeniu, Comisia Europeană 
a prezentat, în 1975, primul program de acţiune pri-
vind politica de protecţie a consumatorilor, care a fost 
adoptat în acelaşi an de Consiliul de Miniştri. Astfel, 
„Programul preliminar al CEE pentru protecţia con-
sumatorilor şi politica de informare” s-a focalizat pe 
protecţia a 5 drepturi de bază ale consumatorilor:

– dreptul la protecţia sănătăţii;

– dreptul la protecţia intereselor economice ale 
consumatorilor;

– dreptul la informare şi la educaţie;
– dreptul la despăgubiri;
– dreptul la reprezentarea consumatorilor la nivel 

comunitar şi naţional.
Acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei con-

sumatorului este extrem de vast. El cuprinde nu doar 
reguli referitoare la etichetarea produselor comercia-
lizate pe ansamblul teritoriului Uniunii Europene, dar 
şi reguli privitoare la instituţiile şi procedurile de care 
consumatorul european dispune pentru a putea benefi-
cia în mod concret şi eficient de drepturile sale.

Consumatorul trebuie să poată avea acces la in-
formaţia care i-ar permite să ia o decizie conformă cu 
dorinţele sale reale vis-à-vis de un produs sau serviciu 
existent pe piaţa europeană.

Informaţiile oferite trebuie să îi permită să nu facă 
confuzie cu alte produse sau servicii similare existente 
pe piaţă, fără însă ca acestea să limiteze în vreun fel 
libera competiţie existentă în cadrul UE între produ-
cători şi cei care comercializează respectivele bunuri 
şi servicii, adică vânzătorii şi prestatorii.

Pe plan european, protecţia consumatorului este 
reglementată în Tratatul Constitutiv al UE într-un Ti-
tlu distinct, al XIV-lea. Articolul 153 (ex., art.129 A) 
din Tratatul de la Maastricht1 precizează contribuţia 
Comunităţii la protecţia sănătăţii şi a intereselor  eco-
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nomice ale consumatorilor, la promovarea dreptului 
lor la informaţie, la educaţie şi la apărarea intereselor 
proprii, nedefinind totuşi expres definită noţiunea de 
consumator.

În Convenţia de la Bruxelles din 1968 cu privire 
la competenţa jurisdicţională în materie civilă şi co-
mercială, consumator este acea persoană care încheie 
un contract fără legătură cu activitatea sa profesională 
(art.13).2 Aceeaşi linie urmăreşte şi Convenţia de la 
Roma din 1980 cu privire la legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale (art.5 alin.(1)).3

În directive – principalele acte normative comu-
nitare prin care se realizează protecţia consumato-
rilor – termenul de consumator este utilizat, dar nu 
întotdeauna definit:
Directiva 84/450/CEE cu privire la apropierea dis-

poziţiilor legislative, regulamentare şi administrative a 
statelor membre în materia publicităţii înşălătoare4 este 
destinată şi protecţiei consumatorilor, dar noţiunea de 
consumator nu este definită;
Directiva 85/374/CEE cu privire la apropierea 

dispoziţiilor legislative, regulamentare şi administra-
tive ale statelor membre în materia răspunderii pentru 
produsele defectuoase5 impune o răspundere obiectivă a 
producătorilor, care funcţionează şi faţă de consumato-
rii prejudiciaţi, dar nici aici termenul nu este definit;
Directiva 85/577/CEE cu privire la protecţia 

consumatorilor în cazul contractelor negociate în 
afara sediilor comerciale6 defineşte consumatorul ca 
fiind orice persoană fizică ce încheie tranzacţii (în 
sensul Directivei) într-un scop străin activităţii sale 
profesionale;
Directiva 87/102/CEE cu privire la creditul pentru 

consum7 consideră consumator orice persoană fizică 
care, pentru încheierea tranzacţiilor ce intră în dome-
niul de aplicare al Directivei, acţionează într-un scop 
putând fi considerat străin activităţii sale comerciale 
sau profesionale;
Directiva 93/13/CEE cu privire la clauzele abu-

zive din contractele încheiate de consumatori8 priveşte 
consumatorul ca orice persoană fizică ce acţionează 
în scopuri ce nu intră în sfera activităţii sale profesi-
onale.

Deci, concepţia comunitară a consumatorului se 
circumscrie definiţiei subiective. Consumator poate 
fi numai persoana fizică ce încheie anumite tranzacţii 
fără legătură cu activitatea profesională, astfel încât 
atât în legislaţia Republicii Moldova, cât şi în legislaţia 
statelor europene, consumatorul este partea slabă din 
contractele de consum sau victima produselor defectu-
oase (nocive), a serviciilor necorespunzătoare utilizate 
sau consumate, atunci când acestea au fost dobândite 

într-un scop privat, fără legătură cu activitatea profe-
sională a consumatorului.

În acest scop, Comunitatea ia măsuri în cadrul reali-
zării pieţei interne şi măsuri care susţin şi completează 
politica statelor membre. Astfel, toate persoanele fizice 
şi juridice implicate în lanţul comercial european, 
trebuie să se conformeze standardelor de calitate şi 
etichetare ale UE în vederea promovării mecanismului 
de protecţie a consumatorilor.

Astfel, rolul şi, mai ales, realizările Comunităţii 
Europene în apărarea drepturilor şi asigurarea pro-
tecţiei consumatorilor se pot structura în trei domenii 
principale:

 1. Introducerea unui minim de reguli, de principii 
directoare, de norme cu caracter obligatoriu, atât pentru 
fiecare stat membru, cât şi pentru celelalte state euro-
pene, în condiţiile în care acestea din urma ar dori să 
se integreze în Piaţa Europeana Unică, principii ce se 
constituie într-un însemnat suport în stabilirea obiec-
tivelor specifice protecţiei consumatorilor.

 2. Crearea la nivelul Uniunii Europene a unui cadru 
instituţional adecvat protecţiei consumatorilor, a unor 
organisme cu atribuţii în acest important domeniu şi, 
în felul acesta, crearea premiselor ca în fiecare stat în 
parte să funcţioneze organisme guvernamentale sau 
neguvernamentale pentru protecţia consumatorilor.

 3. Continua preocupare pentru amortizarea legis-
laţiei şi a cadrului instituţional în domeniul protecţiei 
consumatorilor, preocupare ce se regăseşte atât în acti-
vitatea de ansamblu a organismelor Uniunii Europene, 
cât şi a fiecare ţări în parte.

2. PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  
îN  REPUBLICA  MOLDOVA

În vreme ce consumerismul internaţional trece 
printr-o noua etapă, care îi oferă mai multe drepturi, 
libertăţi, dar şi responsabilităţi de o mai mare anver-
gură, consumatorului din Republica Moldova îi revine 
o misiune cu mult mai grea: aceea de a trece într-o 
perioadă scurta de timp, în ritm alert, prin etapa con-
sumeristă a vechiului concept, pentru ca mai apoi să 
se poată integra, fără dificultăţi, în mişcarea mondială 
de profil, aducându-şi aportul la eforturile comune de 
stimulare a dezvoltării durabile ale naţiunilor.

Dispune el însă, consumerismul, la ora actuală de 
pârghiile necesare pentru a face acest „salt” în timp? 
Având drept premisă schimbările benefice care au loc 
în mediul autohton, atenţia care se acordă de către stat 
implementării unor programe cu caracter protectiv şi 
implicarea din ce în ce mai intensă a organizaţiilor 
nonguvernamentale în acţiuni profilactice şi reparatorii, 
putem afirma cu certitudine că da.
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Prin urmare, protecţia consumatorilor este o politică 
de stat relativ recentă, mai ales în Republica Moldova, 
care a apărut ca răspuns la situaţia în care se găseşte 
consumatorul în faţa unei abundenţe de bunuri şi ser-
vicii pe o piaţă în continuă expansiune, care, în afară 
de avantajele pe care i le oferă, îi creează şi multiple 
dificultăţi. Consumatorul nu mai este cumpărătorul de 
altădată, care achiziţiona bunuri de pe o piaţă de mici 
dimensiuni sau fabricate în serie, dar el s-a transformat 
într-un element al consumului de masă, făcând obiectul 
campaniilor publicitare şi al presiunilor exercitate de 
grupuri de producători şi distribuitori, care controlează 
şi determină funcţionarea pieţei. Consumatorul nu mai 
joacă rolul de echilibru în raporturile de consum. El a 
devenit o unealtă de care producătorii (distribuitorii, 
transportatorii, comercianţii etc.) se folosesc pentru a 
obţine profituri cât mai ridicate pentru un produs sau 
un serviciu necorespunzător.

Pe de altă parte, necesitatea derulării cu rapiditate a 
schimburilor comerciale a impus standardizarea con-
tractelor, apariţia contractelor-tip9, astfel încât principi-
ile tradiţionale aplicabile contractului, adică autonomia 
de voinţă şi egalitatea părţilor contractuale nu îşi mai 
găsesc locul în noua eră a societăţii de consum. Con-
sumatorul nu mai negociază încheierea contractului şi, 
dacă ar putea-o face, el nu are competenţa juridică şi 
tehnică necesară, nu deţine informaţiile utile înţelegerii 
factorilor susceptibili a-i ghida alegerea. El nu are decât 
o alternativă: să fie de acord sau nu cu contractul pe 
care profesionalul i-l propune.

Starea de „neputinţă” în care se găseşte consumato-
rul în relaţia lui cu agentul economic, imposibilitatea 
financiară şi juridică de a se confrunta cu acesta de 
pe poziţie de egalitate impun protecţia părţii slabe, a 
consumatorului, prin elaborarea unei legislaţii speciale 
ce ar reglementa mecanismul de protecţie a consuma-
torilor în ansamblu.

Axându-ne pe legislaţia Republicii Moldova din do-
meniul respectiv, protecţia consumatorului înseamnă:

– protecţia împotriva riscurilor susceptibile de a 
afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea con-
sumatorilor;

– protecţia împotriva riscurilor care ar putea aduce 
atingere intereselor economice ale consumatorilor;

– asigurarea reparării prejudiciilor suferite de con-
sumatori;

– informarea şi educarea consumatorilor;
– organizarea şi reprezentarea consumatorilor în 

scopul apărării intereselor lor.10

Ca ţară ce promovează politica protecţiei consuma-
torilor, în fiecare an în Republica Moldova, la 15 martie, 
se sărbătoreşte, ca peste tot în lume, „Ziua Consumato-

rului”. Diverse instituţii organizează seminare, confe-
rinţe, mese rotunde, cu tematici care vizează domeniul. 
Apar legi şi acte normative noi. Totodată, s-au fortificat 
legăturile de conlucrare între organele puterii de stat şi 
societatea civilă. 

La ora actuală, în Republica Moldova sunt în vi-
goare multiple legi şi acte normative cu aplicabilitate 
deplină sau parţială în sfera protecţiei consumatorului.11 
Fiecare domeniu cu care vine în contact cetăţeanul     
Republicii Moldova, în calitatea sa de consumator, are 
o serie de reglementări care apără drepturile şi diversele 
interese ale acestuia. Fie că este vorba despre sănătate, 
comercializarea produselor şi serviciilor sau repararea 
prejudiciilor, se poate afirma cu certitudine că există 
un cadru juridic funcţional şi adecvat multitudinii de 
probleme specifice mediului autohton. Totodată, se 
fac demersurile necesare pentru racordarea legislaţiei 
naţionale la cea a Uniunii Europene. Direcţiile proce-
sului de armonizare juridică sunt: calitatea produselor, 
siguranţa consumatorului, etichetarea, reglementarea 
activităţii de protecţie a consumatorului în sfera co-
merţului şi alimentaţiei publice.

Începând cu 1 octombrie 2003 a intrat în vigoare 
noua Lege privind protecţia consumatorilor din Re-
publica Moldova. Superioritatea netă a actualei legi 
faţă de cea din 1993, atât din punctul de vedere al 
conţinutului, cât şi al transpunerii lui în practică, a 
dinamizat activitatea în domeniu şi a mărit coeficientul 
de încredere a consumatorilor în sistem. Racordarea 
articolului 5 (privind drepturile fundamentale) la „Prin-
cipiile directoare privind protecţia consumatorilor” ale 
ONU reprezintă un prim pas spre ajustarea legislaţiei 
naţionale la legislaţia internaţională de profil. De ase-
menea, în noua lege, pe lângă Codul Contravenţional 
în redacţie nouă, apar sancţiuni pentru încălcări pe care 
cea veche nu le pedepsea (fabricarea şi comercializa-
rea produselor falsificate şi periculoase pentru viaţă 
şi sănătate, comercializarea produselor cu termen de 
valabilitate expirat etc).

Totodată, s-au clarificat termenii de bază, exclu-
zându-se o serie de ambiguităţi ce puteau da naştere 
la echivocuri din punct de vedere juridic.

Legea privind protecţia consumatorului, nr.105-XV 
din 13.03.2003, cu modificările ulterioare, precizează 
principalele drepturi ale consumatorilor: protecţia 
împotriva riscurilor produselor şi serviciilor care 
prejudiciază viaţa, sănătatea sau securitatea persoa-
nelor, informarea completă, educarea în calitate de 
consumatori cu privire la caracteristicile produselor şi 
serviciilor, accesul nelimitat la pieţe, acordarea de des-
păgubiri pentru prejudiciile cauzate de calitatea neco-
respunzătoare a produselor sau serviciilor, interzicerea 
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comercializării produselor falsificate sau contrafăcute 
în dauna consumatorilor.

În mod corelativ, obligaţiile agenţilor economici 
sunt următoarele: comercializarea doar a produselor 
şi serviciilor certificate conform legii, oprirea livră-
rilor şi/sau retragerea de pe piaţă a produselor la care 
s-a constatat neîndeplinirea caracteristicilor calitative 
prescrise, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în 
producerea, transportul şi desfacerea produselor.

Protecţia economică a consumatorilor este un aspect 
esenţial al respectării drepturilor acestora, sens în care 
Legea prevede că agenţii economici sunt obligaţi să se 
abţină de la practicile comerciale abuzive, să redacteze 
clar şi precis clauzele contractuale, mai ales în ceea 
ce priveşte preţul, garanţiile şi calitatea produselor şi 
a serviciilor şi să acorde despăgubiri pentru daunele 
cauzate de produse sau servicii care nu corespund cla-
uzelor contractuale. Imposibilitatea folosirii produselor 
sau a serviciilor impune restituirea contravalorii lor sau 
înlocuirea acestora, atunci când ea nu este imputabilă 
consumatorului.

După cum am precizat anterior, acquis-ul comunitar 
în domeniu este extrem de vast. Fără îndoială, protecţia 
consumatorului are ca punct de plecare consumatorul. 
Totuşi, dacă analizăm această problemă din punctul 
de vedere al aplicabilităţii, se impun două delimitări: 
protecţia privită ca drepturi ale consumatorului în sine 
şi protecţia privită ca obligaţii ale producătorului, vân-
zătorului şi prestatorului în ceea ce priveşte realizarea 
drepturilor. În plus, de multe ori, consumatorul este 
un beneficiar care „recepţionează” consecinţele acti-
vităţilor proiectate de prestator. Pentru el, multe din 
aceste activităţi au un caracter invizibil sau mai puţin 
vizibil. De exemplu, consumatorul va aprecia cel puţin 
la un nivel elementar calitatea apei dintr-o piscină, 
dar pentru prestator aceasta se traduce printr-o serie 
de caracteristici concrete: pH-ul, conţinutul de clor, 
numărul de bacterii etc.

Din punctul de vedere al consumatorului, protecţia 
ar putea fi împărţită în funcţie de fazele consumului: 
protecţia în faza de alegere a produsului, protecţia în 
faza de cumpărare a produsului şi protecţia în faza de 
consum propriu-zis.

În fiecare din aceste faze, protecţia consumatorului 
trebuie să facă referire la componentele de bază ale 
produsului: denumirea şi marca producătorului, de-
numirea importatorului, adresa acestora (numărul de 
telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, 
aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, 
aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de 
utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare 
sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre 

valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare 
preambalate; neindicarea ţării producătoare, a terme-
nului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului 
de valabilitate şi a datei fabricării, în conformitate 
cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în 
vigoare.

Astfel, implementarea acquis-ului comunitar în 
Republica Moldova presupune atât adoptarea de acte 
normative care să alinieze reglementările legislaţiei 
noastre la standardele existente în EU, cât şi punerea 
în aplicare a respectivelor reglementări. Negocierile în 
vederea aderării vizează atât aproximarea legislativă, 
cât şi evaluarea capacităţii administrative şi instituţi-
onale de aplicare a legislaţiei adoptate şi armonizate. 
Legea privind protecţia consumatorului subliniază că 
libertatea de a alege este un drept esenţial al consu-
matorului.

În concluzie menţionăm că protecţia consumatorului 
rămâne în continuare o problemă delicată pentru toate 
ţările, inclusiv pentru Republica Moldova, chiar dacă 
Uniunea Europeană face mari eforturi de a reglementa 
toate domeniile şi a acoperi eventualele „goluri” legis-
lative, astfel încât motivul pentru care consumatorul 
ocupă locul central într-un studiu de drept internaţional 
privat este dobândirea de către acesta a unei vocaţii 
internaţionale, ceea ce denotă că dezvoltarea tehnolo-
gică i-a permis accesul pe piaţa internaţională. Astfel, 
libera circulaţie a persoanelor dintr-un stat în altul, 
dezvoltarea turismului mondial, a pieţei internaţionale 
a muncii au determinat contactul consumatorului cu 
diferite sisteme de drept, l-au transformat în subiect al 
raporturilor de drept internaţional privat.
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