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RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ PENTRU PRODUSE 

DEFECTUOASE ANALIZATĂ PRIN PRISMA NORMELOR  

DE PROTECŢIE A CONSUMATORULUI 
GURIN Corina


 

THE LEGAL CIVIL LIABILITY REGARDING THE DAMAGE  

CAUSED BY DEFECTIVE PRODUCTS IN THE LIGHT  

OF CONSUMER PROTECTION LAW 

 

The studying field of this paper is the analysis of the essence of legal regulations concerning social 

relationships between the producer and the consumer. The paper reveals theoretical aspects that occur in question 

of civil legal liability regarding the damage caused by defective products.  

The implementation of the liability in the Republic of Moldova and European Union member states, also the 

consequences of the applied liability are analyzed. For in-depth analysis in the article reflected the practical 

examples of civil liability. Difficulties concerning the implementation of the liability, the relevant damages as the 

result of the purchase of defective product also were pointed out. 

Need to improve the current system of consumer protection resulting from the consideration that increasingly 

more consumers interact seamlessly with the interests of traders (producers) tend to maximize profits. Often, we are 

all victims of defective items, and when we want to look for our rights izbim of a chain of difficulties, such as 

spending money and time.  

Although correct is that despite all difficulties to sue us primarily to recover loss or damage either material or 

moral, and secondly to prevent manufacturers and retailers to persevere in their reprehensible procedures.  

In this sense, we are of the opinion that, to solve such problems, the state must intervene in support of its 

citizens through the adoption of protectionist laws and not least by setting up bodies to supervise the market traders 

and effectively resolve consumer complaints not only at central and local level. 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ НОРМ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Областью изучения настоящей статьи является анализ правовых норм, регулирующих отношения 

между производителем и потребителем. Статья выделяет теоретические аспекты, касающиеся вопроса 

регулирования гражданско-правовой ответственности за вред причиненный недоброкачественными 

продуктами.   

Анализируется применение ответственности в Республике Молдова и в странах Европейского 

союза, а также последствия применения ответственности. В целях глубокого анализа в статье нашли 

отражения практические примеры гражданско-правовой ответственности. Работа выделяет в 

частности проблемы связанные с применением ответственности и компенсацией за  причиненный вред в 

случае покупки или использования недоброкачественных продуктов.  

Необходимость совершенствования действующей системы защиты прав потребителей, исходит из 

того, что все большее и большее число потребителей взаимодействуют нелегко с интересами торговцев 

(производителей), так как те заинтересованы в максимизации прибыли. Часто, мы все становимся 

жертвами бракованных изделий, и когда мы хотим защитить свои права, сталкиваемся с многими 

трудностями, например, не желанием тратить деньги и время. 

Правильным было бы, невзирая на все трудности, подать в суд, в первую очередь с целью 

восстановления потери или повреждения, либо возместить материальный или моральный ущерб, а во-

вторых, чтобы помешать производителям и розничным торговцам и далее осуществлять свои 

предосудительные процедуры. 

                                                           

 GURIN Corina - Doctor în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chișinău, Republica Moldova);  

GURIN Corina - Ph.D. in Law, European University of Moldova (Kishinev, Republic of Moldova); ГУРИНА Корина - 

Кандидат юридических наук, Европейский университет Молдовы(Кишинев, Республика Молдова). 



Revista Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale                                     Nr. 3, 2011 

81 

 

В этом смысле, мы считаем, что для решения таких проблем, государство должно осуществлять 

поддержку своих граждан путем принятия протекционистских законов и, не в последнюю очередь, путем 

создания органов по надзору за деятельностей рыночных торговцев, а также эффективно 

рассматривать жалоб потребителей не только на центральном, но и на местном уровне. 

 

Premiera noţiunii de consumator a fost definită în luna martie al anului 1962 în „Carta drepturilor 

consumatorilor” adresată în exclusivitate Congresului american. Preşedintele Jonh Kennedy a exclamat 

„Consumers, by definition, include us all” (Consumatori, prin definiţie, suntem noi toţi). Prin această 

afirmaţie preşedintele Statelor Unite a conturat primele drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul 

la securitate, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat, dreptul de a alege produse şi servicii. În literatura 

juridică de specialitate Ungureanu Tamara
205

 prezintă noţiunea de consumator sub două aspecte: una 

obiectivă şi alta subiectivă. Potrivit celei obiective, consumator este toată lumea, în această categorie intră: 

agenţii economici, în general, care achiziţionează bunuri în vederea desfăşurării activităţii lor; dobânditori 

de produse pentru uzul lor privat; simpli trecători („bystander” sau „passant innocent”) care nu au legătură 

cu produsul, dar care au suferit prejudicii de pe urma caracterului defectuos al acestuia.  

Adepţii acestei definiţii au arătat că toţi trebuie să se bucure de protecţie, fie că au avut sau nu o 

relaţie directă cu produsul. Cu atât mai mult trebuie de protejat simplu trecător, pentru că el nu are 

posibilitatea de a inspecta defectele produsului şi de a-şi limita cumpărăturile la acelea care îi asigură o 

securitate sporită cum pot face cumpărătorii. În contextul relevat, opinăm că noţiunea de “consumator” 

este mai largă, în acest sens ne aliniem accepţiunii obiective. Contrar predilecţiei obiective este cea 

subiectivă, care prezintă consumatorul ca o persoană ce trebuie să îndeplinească cel puţin două condiţii: 1) 

să dobândească, să posede sau să utilizeze un bun (sau un serviciu); 2) dobândirea, posesia sau utilizarea 

să se facă în scop privat.  

Pe da altă parte noţiunea de consumator a fost inventată de jurişti, în scopul de a proteja persoanele 

de efectele negative pe care le pot produce unele bunuri sau servicii fabricate şi puse în comerţ. Prin 

„consumator” se înţelege orice persoana fizică ce intenţionează să comande, procură sau foloseşte 

produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. (art. 1 Legea 

nr.105 din 13.03.2005 privind protecţia consumatorilor).  

În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica 

aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzei civile” nr. 7 din 09.10.2006 se 

atenţionează asupra neconfundării noţiunii de „cumpărător” cu noţiunea de „consumator”, termenul de 

consumator dispunând de o arie de acoperire mai amplă. Consumatorul poate dobândi sau poseda un bun 

nu neapărat ca efect al încheierii unui contract de vânzare - cumpărare. Concomitent, posesia sau 

proprietatea poate rezulta nu numai dintr-o relaţie contractuală, ci dintr-un raport juridic în cadrul căruia 

consumatorul este terţă persoană (exemplu: contractul în folosul uni terţ, conform art. 721 al Codului 

Civil).  

Rodica Diana Apan în lucrarea sa „Teoria generală a drepturilor afacerilor” defineşte noţiunea de 

consumatori industriali, definiţie ce prezintă interes. Consumatorii industriali sunt cei care fiind constituiţi 

în condiţiile prevăzute de lege, cumpără produse în scop profesional, şi anume fie în scop de vânzare, fie 

în scop de prelucrare sau înglobare într-un produs finit care este vândut. Aceştia sunt consideraţi un 

segment de consumatori intermediari între producătorii şi consumatorii individuali finali, care utilizează 

produsele pentru propria lor folosinţă sau pentru aceea a familiei
206

  

O abordare comprehensivă a noţiunii de consumator cuprinde legislaţia internaţională şi a UE. 

Astfel, noţiunea de consumator a fost prevăzută în Tratatul de la Roma (încheiat la 25 martie 1957, în 

vigoare de la 1 ianuarie 1958), ce stipulează o normă cu caracter imperativ:„de a contribui la realizarea 

unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor”. Dezvoltarea unei politici de protecţie a început formal în 

anul 1975 prin adoptarea primei rezoluţii a Consiliului UE care recunoaşte că trebuie să acorde o atenţie 

specială necesităţilor consumatorilor. Primul Program de protecţie a consumatorilor adoptat de 

Comunităţile europene în 1975, întemeiat pe principiile generale a art.2 din Tratatul de la Roma, includea 

                                                           
205

 Ungureanu T. Drept internaţional privat. Protecţia consumatorilor şi răspunderea pentru produse nocive. Bucureşti: All 

Beck, 1999. 134 p. 
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cinci drepturi fundamentale: dreptul la protecţia intereselor economice; dreptul la protecţia vieţii; dreptul la 

repararea prejudiciilor suferite; dreptul la informare şi educare; dreptul la prezentare. 

Tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992 conţine o bază juridică mai puţin explicită pentru 

Comunitatea europeană în domeniul relevat. În dispoziţiile sale, Titlul XI (art.39(2)), 40(3), 85(3), 86(b) se 

menţionează noţiunea de consumator, fără însă a fi definită. Conform art. 153 (fost art.129A) se urmăreşte 

realizarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor prin măsurile adoptate în constituirea pieţei 

unice. Acelaşi obiectiv de reglementare stipulează convenţiile aplicabile statelor membre ale UE, printre 

care enumerăm: Convenţia de la Bruxelles din 1968 cu privire la competenţa jurisdicţională în materia 

civilă şi comercială, şi Convenţia de la Roma din 1980 cu privire la legea aplicabilă obligaţiilor 

contractuale (art. 5 (1)). În accepţiunea Convenţiilor menţionate „consumatorul” este acea persoană care 

încheie un contract fără a avea legătură cu activitatea sa profesională (art. 13).  

Cu referire la legislaţia Republicii Moldova concludem că noţiunea de consumator are o natură 

subiectivă. Protecţia consumatorilor se realizează printr-o serie de dispoziţii ale Codului civil, Legii nr.105 

din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor şi o multitudine de alte acte cu caracter normativ 

(Hotărâri ale Guvernului, Instrucţiuni, Norme tehnice etc.) Ca exemplu servesc: Legea nr. 422 din 22 

decembrie 2006 privind securitatea produselor, Hotărârea Guvernului nr. 1465 din 8 decembrie 2003 cu 

privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie, etc. Pct.4 

al Hotărârii Plenului C.S.J. nr. 24 indică că, soluționând problemele privind caracterul relaţiilor dintre 

consumatori şi agenţii economici, temeiurile şi condiţiile apariţiei lor, drepturile şi obligaţiile părţilor, este 

necesar să se ţină cont atât de normele Legii şi ale altor acte adoptate conform ei, cât şi de normele 

respective ale Codului Civil al RM şi ale altor legi, în măsură în care ele reglementează protecţia 

drepturilor consumatorilor. Dacă prevederile actelor normative, subordonate Legii (instrucţiuni, 

regulamente) vin în contradicţie cu legile în vigoare, urmează să ne conducem de aceste legi.  

În linii generale, protecţia juridică a consumatorilor este asigurată prin dreptul acestora de a 

introduce acţiuni în justiţie împotriva agenţilor economici care le prejudiciază drepturile şi interesele 

legitime. Pentru eliminarea riscurilor, importatorii, producătorii şi vânzătorii au obligaţia de a comercializa 

numai produse sigure, certificate şi omologate conform condiţiilor specifice de calitate înscrise în actele 

normative. Produsele plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificare de conformitate sau de declaraţii 

de conformitate, de alte documente conform legii (art.6 al Legii nr.105 din 13.03.2003). Producătorii au 

obligaţia să introducă pe piaţă numai acele produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate şi să 

oprească livrările şi să retragă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la care organele abilitate sau 

specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta 

sănătatea, viaţa sau securitatea consumatorilor.
207

 

Aceste obligaţii se incumbă producătorilor, agenţilor economici, deoarece aceştia sunt animaţi de 

dorinţa de a spori profiturile în detrimentul consumatorilor, scop pentru care, deseori apelează la cele mai 

variate tehnici de vânzare, la practici abuzive în domeniul concurenţei, la publicitatea înşelătoare. Nu 

putem nega faptul că consumatorul este partea slabă în raporturile juridice existente, iar diversificarea 

bunurilor şi serviciilor pe o piaţă în continuă expansiune pot duce la noi provocări în adresa sănătăţii şi 

securităţii acestora. Consumatorul în zilele de azi a devenit o unealtă pentru producători, în scopul obţinerii 

profiturilor. Pe de altă parte, consumatorul este principalul destinatar al celei mai mari părţi din volumul de 

produse şi servicii utilizate de societate. Cererea consumatorilor determină oferta producătorilor 

(prestatorilor) care, pentru a supraviețui pe piaţă, trebuie să-şi adapteze permanent performanţele şi 

preţurile produselor (serviciilor) oferite la exigenţele consumatorilor. Deci, consumatorul are un rol 

principal în stimularea concurenţei, contribuind la îmbunătăţirea funcţionării pieţei prin alegerile pe care le 

face, alegeri raţionale bazate pe informaţiile de care dispun. Consumatorul stipulează pe acei producători 

(prestatori) care reuşesc să se apropie cel mai mult de nevoile lui de consum. Pe măsură ce o ţară cunoaşte 

o dezvoltare economică mai accentuată, rolul consumatorului devine din ce în ce mai complex.  

Pe de altă parte, considerăm că pentru a veni în întâmpinarea consumatorilor, agenţii economici 

pentru produsele şi serviciile furnizate sunt obligaţi prin lege să remedieze deficienţele apărute în cadrul 

                                                           
207

 Manualul Consumatorului „Un ghid care te ajută să rezolvi problemele cu care te confrunţi în calitate de consumator ” 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană Programul Phare. În: Întărirea Supravegherii Peții şi Protecţiei Consumatorilor, 2005. 33 

p. 
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termenului de garanţie la produsele de larg consum, inclusiv ale celor de folosinţă îndelungată, (deficienţe 

neimputabile consumatorilor). Producătorii sau prestatorii de servicii sunt răspunzători pentru viciile 

ascunse ale produselor sau serviciilor, care nu permit folosirea lor de către consumator potrivit scopului 

pentru care acestea au fost realizate şi/ sau achiziţionate, sau care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea 

consumatorilor.  

Prin „garanţie” se înţelege orice angajament luat de un vânzător sau de un producător faţă de 

consumator, de a restitui preţul primit sau de a înlocui, de a repara sau a remedia în orice formă 

deficienţele, fără a solicita costuri suplimentare, în cazul în care bunul nu corespunde condiţiilor enunţate 

în declaraţia de garanţie sau în publicitatea aferentă.
208

 Conform art.10 al Legii privind protecţia 

consumatorilor, consumatorul este în drept să pretindă vânzătorului, prestatorului remedierea sau 

înlocuirea gratuită ori restituirea contravalorii, serviciilor, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite 

ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, cu 

condiţia respectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare, de instalare şi a regulilor de păstrare 

în documentul de însoţire 
209

.  

Dacă vânzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului, aceştia sunt obligaţi să 

dovedească vina consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la produsul vândut, serviciul 

prestat, prin expertiza tehnică efectuată de un expert competent în domeniu, abilitat în conformitate cu 

legislaţia, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către 

consumator. În caz contrar, aceştia sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele consumatorului, prevăzute de 

art.13 alin.(1) din Legea privind protecţia consumatorilor. Art.13 al Legii nominalizate prevede 

remedierea, înlocuirea, restituirea contravalorii produsului/serviciului necorespunzător şi reducerea 

preţului în cadrul termenului de garanţie sau termenul de valabilitate. Prin termen de valabilitate - se 

înţelege o perioadă de timp, stabilită de către agentul economic care fabrică un produs perisabil sau un 

produs care, în scurt timp, poate deveni periculos pentru sănătatea consumatorilor şi în cadrul căreia 

produsul trebuie să-şi păstreze caracteristicile specifice, cu condiţia respectării regulilor de transport, 

manipulare, depozitare, păstrare, utilizare şi consum. Pentru produsele alimentare şi medicamente, 

termenul de valabilitate este data - limită de consum.  

Remedierea deficienţelor care au fost depistate la produsul achiziţionat, trebuie să fie înlăturate fără 

întârzieri de către producător (vânzător) sau de către o organizaţie care îndeplineşte funcţiile de producător 

(vânzător) în baza contractului încheiat cu acesta.  

În acest sens, opinăm că în cazul în care se depistează un defect de fabricaţie sau de funcţionare, 

cumpărătorul în conformitate cu clauzele din contractul de vânzare - cumpărare are tot dreptul legal de a 

pretinde remedierea, înlocuirea sau returnarea banilor de către agentul economic, în cazul nostru 

vânzătorul. Dreptul consumatorului de a pretinde remedierea gratuită a deficienţelor, înlocuirea ori 

restituirea contravalorii produsului, serviciului este reglementat de Legea privind protecţia consumatorilor, 

art.13. În cazul în care a fost cauzat un prejudiciu consumatorului în urma utilizării unui produs defectuos, 

fie că acesta este cumpărătorul sau o terţă persoană, dreptul de a pretinde repararea prejudiciului este 

prevăzut de art. 15 alin.(1) al Legii nr.13.03.2003. Răspunderea juridică civilă pentru prejudiciul cauzat de 

produse cu defecte sau cum Legea respectivă îl numeşte „necorespunzător” este prevăzută de dispoziţiile 

Codului Civil la Secţiunea „Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase”
210

. 

Din prevederile art.15 alin.(2) al Legii privind protecţia consumatorului, putem trage concluzia 

existenţei unei norme generale „prejudiciul se repară de către vânzător, prestator...”  şi a unei specială „...şi 

în cazul în care livrarea produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la un preţ redus ori dacă 

produsul a fost comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub o altă formă”.  

Art.1425 alin.(1) Cod Civil prevede că „producătorul răspunde pentru prejudiciul cauzat de un 

produs defectuos”, iar potrivit art. 1426 alin.(4) în cazul în care producătorul nu poate fi stabilit „orice 

persoană care a livrat produsul poate fi considerat producător, dacă în termen de o lună din momentul în 

                                                           
208

 Fairgrieve D. Product liability in comparative perspective. Cambridge: University Press,  2005. 363 p. 
209
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din 27.06.2003. 
210
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care a luat cunoştinţă de pretenţiile ce decurg din viciile produsului, nu indică producătorul ori persoana 

care i-a livrat produsul.” Totodată, conform art. 7 lit. d) şi art.8 lit. i) obligaţia de a răspunde  pentru 

prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător pe toată durata de funcţionare sau a termenului de 

valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, 

păstrare, utilizare şi consum, revine atât producătorului, cât şi vânzătorului. 

Deci, vânzătorul poate repara un prejudiciu cauzat de un produs defectuos (necorespunzător), după 

care are dreptul la acţiunea în regres împotriva producătorului, (în temeiul art. 1415 CC) totodată, 

menţionăm că vânzătorul nu poate răspunde pentru defectul de design (concepţie), de fabricare sau de 

funcţionare. Răspunderea vânzătorului poate fi angajată în cazul în care producătorul demonstrează că a 

pus în circulaţie un produs fără defect, iar defectul se datorează unei depozitări necorespunzătoare, în 

condiţii păstrării neadecvate a produsului în magazin sau depozit.  

În mod general, domeniul produselor alimentare este unul sensibil atât pentru ţările dezvoltate, cât şi 

pentru ţările cu o economie în tranziţie. În categoria produselor alimentare intră tot ce ne asigură hrana, în 

măsura acoperirii nevoilor noastre. W. Kollah, cercetător german care s-a remarcat prin studiile sale 

aprofundate privind igiena alimentară, arată că excepţiile făcând maladiile provocate de accidente generate 

de micro-organisme extrem de virulente, bolile cunoscute îşi au originea, direct sau indirect, în substanţele 

dăunătoare pe care le consumăm. În acest scop, sub egida Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a fost adoptat 

Codex Alimentarius, recunoscut ca punct de referinţă pentru realizarea disputelor referitoare la securitatea 

alimentară a consumatorilor. Codex Alimentarius este o colecţie de standarde alimentare adoptate la nivel 

internaţional care au ca scop declarat protecţia sănătăţii consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în 

comerţul alimentar. Menţionăm că RM este membră a acestei organizaţii - Codex Alimentarius, 

constituită în 1962. 

Cu referire la acest subiect există şi o serie de reglementări specifice pentru produse alimentare, 

produse cosmetice etc. Printre care enumerăm: Legea privind produsele alimentare nr.78 din 18.03.2004, 

Legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor nr.186 din 24.04.2003, Legea cu privire la 

medicamente nr 1409 din 17.12.1997, Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, 

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de 

garanţie nr.1465 din 08.12.2003, Hotărâre despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor 

alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj nr.996 din 20.08.2003 etc. 

Reglementările în domeniu au drept obiectiv de a stabili un mecanism funcţional de apărare a 

consumatorilor, de a creşte nivelul calitativ al produselor şi serviciilor, şi de ce nu în ultimul rând, de a 

ridica nivelul de trai al populaţiei.  

Standardizarea constituie un element important în acţiunea de stabilire a unor reguli în scopul 

realizării ordinii într-un domeniu dat. Aplicaţiile standardizării se referă la unităţile de măsură, 

terminologie şi simbolizare, produse şi procese (definirea şi alegerea caracteristicilor produselor, metode 

de încercare şi măsurare), securitatea persoanelor şi bunurilor. Principala preocupare a standardizării este 

indisolubil legată de promovarea progresului tehnic, de ridicarea permanentă a parametrilor tehnici şi 

calitativi ale produselor şi a gradului lor de competitivitate. Standardizarea se bazează pe rezultatele sigure, 

obţinute de ştiinţă şi tehnică, cât şi de experienţă, ceea ce reprezintă activitatea de elaborare şi 

implementare a unor documente de referinţă - numite standarde
211

. 

Important este şi rolul componenţei Asigurarea calităţii (Conformităţii), care încheie segmentul 

funcţional al componentelor infrastructurii calităţii şi furnizează dovezi, precum că un produs este conform 

cerinţelor stipulate în standardul sau documentul pertinent. Certificarea, inspecţia şi declaraţia de 

conformitate sunt elementele principale ale acestei trei componente. Primele două se efectuează de către o 

terţă parte, de un organism de certificare sau de inspecţie, acreditate şi/sau desemnate de către o autoritate 

de stat. În calitate de probe se folosesc rezultatele încercărilor de laborator şi/sau ale identificării 

produsului (în cazul certificării sistemului de management al calităţii, decizia se i-a în baza auditului 

sistemului).  

Declaraţia de conformitate se face de către furnizorul produsului pe propria răspundere, în baza unor 

dovezi exhaustive şi veridice. În lipsa unor reguli adecvate economiei de piaţă referitor la responsabilitatea 
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producătorului de produsul livrat, certificarea este procedura dominantă pe piaţa noastră internă. În 

consecinţă, pe parcursul anilor s-a cristalizat opinia că, după certificarea produsului, răspunderea trece în 

întregime pe seama organismului care a efectuat certificarea, ceea ce nu corespunde realităţii, fiindcă 

organismul de certificare evaluează o dată în an produsul şi/sau procesul de producţie şi nu poate controla 

respectarea în permanenţă a procesului tehnologic, nu poate răspunde de calitatea materiei prime utilizate 

în procesul de fabricaţie, precum şi de respectarea regimului de păstrare şi transportare a produsului. 

În lumina celor relatate, într-un stat civilizat orientat spre apărarea drepturilor şi intereselor legitime 

ale consumatorilor, pentru asigurarea satisfacerii necesităţilor lor materiale trebuie să existe un sistem 

complex de mecanisme îndreptat spre atingerea acestor scopuri. În acest sens remarcăm că nu mai puţin 

important este rolul Organului de control pentru supravegherea pieţei şi anume al Inspectoratului Principal 

de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (IPSSPMPC).  

În conformitate cu art.4 al Regulamentului Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea 

Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.757 din 23 iunie 

2008 funcţiile de bază ale Inspectoratului sunt următoarele: supravegherea pieţei; informarea 

consumatorilor; examinarea reclamaţiilor acestora; stabilirea măsurilor de remediere sau înlocuire gratuită 

a produsului, serviciului necorespunzător, de restituire a contravalorii acestora
212

. Conform pct.6 alin.(10), 

Inspectoratul examinează reclamaţiile consumatorilor în vederea protejării drepturilor lor legitime prin 

efectuarea controalelor de stat asupra corespunderii produselor şi serviciilor cerinţelor prescrise; 

examinează petiţii în comun cu organele abilitate cu funcţii de control şi protecţie a consumatorilor, 

precum şi cu asociaţiile obşteşti pentru protecţia consumatorilor. Printre cele mai importante petiţii 

soluţionate de către IPSSPMPC ne-au atras atenţia reclamaţiile cu privire la calitatea produselor. În petiţia 

nr.01-p din 12.01.2009, consumatorul „X” a procurat o conservă de peşte hering de la unul din 

supermarket-urile capitalei, aceasta s-a dovedit a fi necalitativă şi neconformă aşteptărilor consumatorului, 

din acest considerent cumpărătorul nu a consumat-o. Totuşi, consumatorul s-a adresat Inspectoratului 

Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor cu o solicitare de a 

verifica respectivul lot de produse. În urma sesizării, organul abilitat a efectuat controlul de stat asupra 

respectării de către agenţii economici a condiţiilor impuse pentru comercializarea produselor din hering. În 

scopul verificării conformităţii, un produs din lotul respectiv a fost plasat în laboratorul de încercări al 

Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie. Conform raportului de încercări, procesul tehnic de 

fabricare a peştelui şi condiţiile de păstrare supuse controlului se respectau, în acest caz pretenţia înaintată 

de către consumator nu a fost satisfăcută.  

De menţionat este faptul că după intrarea în vigoare a noul Cod contravenţional, Inspectoratul 

Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor nu poate aplica 

amenzi, organul menţionat în conformitate cu pct.6 lit. f) al Hotărârii Guvernului nr. 757 din 23.06.2008, 

expediază procesele-verbale către organele competente pentru aplicarea amenzii.   

Petiţia cu nr.70-p din 06.02.2009 ne-a atras atenţia din următorul considerent. Într-un unul din 

magazinele din capitală a fost procurată o conservă de carne de vită. La cumpărarea conservei bonul de 

casă nu a fost eliberat consumatorului. După consumul conservei procurate a fost cauzat un prejudiciu 

sănătăţii, şi anume persoana în cauză s-a otrăvit. La examinarea petiţiei înaintată de către consumator, 

acesta din urmă a solicitat organului abilitat efectuarea unui control şi restituirea contravalorii de 20 de lei 

şi 40 de bani. În urma efectuării controlului de stat la magazinul „X”, la data de 3 martie 2009, 

consumatoarea a confirmat că administraţia magazinului „X” a restituit contravaloarea produsului 

alimentar procurat în valoare de 20 lei şi 40 bani. De menţionat, este faptul că persoana vizată nici nu a 

înaintat pretenţii agentului economic cu privire la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de un produs 

defectuos, mai ales că consumul acelui produs defectuos i-a cauzat un prejudiciul grav (otrăvire), 

consumatoarea s-a mulţumit cu restituirea contravalorii produsului în sumă de 20 lei şi 40 bani. În 

concluzie, cetăţenii RM nu sunt informaţi/ nu se informează din aceste considerente nu pot să-şi protejeze 

interesele şi drepturile sale.  
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În conformitate cu prevederile art.15 al Legii privind protecţia consumatorilor pentru recuperarea 

prejudiciului cauzat, acesta se repară în mărimea stabilită de instanţa de judecată,  consumatorul fiind 

obligat să facă dovada prejudiciului. Ținând cont de dificultăţile întâmpinate de către consumatori pentru 

a-şi valorifica drepturile sale prin intermediul instanţelor judecătoreşti, putem concluziona că aceştia 

renunţă la dreptul său de a-şi recupera pagubele.  

Pct. 7 alin. (6) al Hotărârii Guvernului nr. 757 din 23.06.2008 cu privire la Inspectoratul Principal de 

Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor prevede dreptul, ci nu obligaţia 

Inspectoratului de a participa la procesele în instanţele de judecată, în cazul examinării acţiunilor 

referitoare la sancţiunile aplicate. După cum s-a menţionat inspectoratul nu poate aplica sancţiuni, ci doar 

constată neclarităţi. Totuşi, în conformitate cu art. 13, art. 22 alin.(2) lit. c) al legii privind protecţia 

consumatorilor, nr. 105 din 13.03.2003, pct. 9 subpunctul 3) al Hotărârii Guvernului nr. 757 din 

23.06.2008 cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi 

Protecţie a Consumatorilor obligă agentul economic de a lua măsuri de remediere a deficienţelor, 

înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produselor/serviciilor necorespunzătoare (defectuoase).  

Decizia de remediere a deficienţelor, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii 

produselor/serviciilor necorespunzătoare se înmânează agentului economic personal prin semnătură şi cu 

aplicarea ştampilei. În cazul refuzului aplicării semnăturii, decizia se expediază prin poştă cu aviz 

recomandat la adresa juridică a agentului economic în termen de 5 zile după luarea ei. Decizia rămâne 

definitivă după expirarea a 15 zile de la data primirii ei de către agentul economic. Informaţia privind 

executarea benevolă a deciziei (confirmată prin semnătura consumatorului) se prezintă în mod obligatoriu 

la Inspectorat, dar nu mai târziu de 15 zile de la rămânerea definitivă a deciziei de remediere gratuită a 

deficienţelor, înlocuire gratuită sau restituire a contravalorii produselor/serviciilor necorespunzătoare. 

În cazul în care agentul economic nu a executat benevol măsurile înaintate în termen de 15 zile de la 

rămânerea definitivă a deciziei de remediere gratuită a deficienţelor, înlocuirea gratuită sau restituirea 

contravalorii produselor/ serviciilor necorespunzătoare, Inspectoratul în cauză îşi rezervă dreptul de a 

transmite materialele în instanţa de judecată în vederea pronunţării unei decizii de executare silită în 

perceperea taxei de stat din contul agentului economic. 

La studierea petiţiilor înaintate de către cetăţenii RM s-a constat următoarele: cazurile între 

consumatori şi agenţii economici au fost soluţionate diferit, şi anume, cel mai des pe cale amiabilă între 

părţi; de asemenea au fost retrase petiţiile din examinare prin recipisă; s-au aplicat decizii de remediere; s-

au aplicat procese verbale cu concedierea persoanei responsabile; s-au efectuat raporturi de încercare şi 

încercări de laborator, totodată, au existat şi cazuri când obiectul petiţiei nu s-a adeverit.  

Pe lângă funcţiile de bază ale IPSSPMPC de a realiza politica statului în domeniul protecţiei 

consumatorului nu putem nega rolul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, care îşi desfăşoară 

activitatea sa în vederea protejării drepturilor consumatorilor, informare şi educare, apărarea şi 

reprezentarea intereselor acestora în autorităţile publice şi instanţele de judecată, promovarea politicilor şi 

intereselor economice ale acestora. Pentru creşterea gradului de protecţie a consumatorilor considerăm 

necesare a fi luate următoarele măsuri: continuarea adaptării şi perfecţionării cadrului legislativ în 

domeniul protecţiei consumatorului cu cerinţele comunitare şi cerinţele internaţionale; îmbunătăţirea 

accesului consumatorilor la justiţie şi stabilirea unui parteneriat cu societatea civilă şi reprezentanţii ai 

cercurilor de afaceri; creşterea gradului de informare şi consiliere a consumatorilor în vederea creşterii 

capacităţii de reacţie şi autoprotecţiei acestora; înfiinţarea unor centre de consultanţă la nivel regional 

pentru consumatori, ce vor oferi persoanelor informaţii, corecte şi precise, totodată, vor asigura consilierea 

juridică şi soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor prejudiciaţi în scopul respectării drepturilor acestora şi 

obţinerii despăgubirilor; elaborarea unui program de educare şi informare a tuturor cetăţenilor cu privire la 

drepturile lor legitime; reprezentarea IPSSPMPC la nivel local, care va asigura la nivelele respective, 

cadrul informaţional şi organizatoric necesar; înfiinţarea unor tribunale specializate şi/sau înfiinţarea unor 

complete specializate în judecarea litigiilor de acest gen;  înfiinţarea unor cabinete de avocatură, după 

modelul american, de tipul „legal aid”- în slujba consumatorilor păgubiţi.  

În concluzie: Necesitatea îmbunătăţirii sistemului actual de protecţie a consumatorilor rezultă din 

considerentul că din ce în ce mai mult consumatorii interacţionează imperceptibil cu interesele 

comercianţilor (producătorilor) tentaţi să-şi maximizeze profiturile. Deseori, toţi noi suntem victime 

defectelor produselor, iar atunci când dorim să ne căutăm drepturile ne izbim de un lanţ de greutăţi, cum 
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sunt cheltuială de bani şi de timp. Deşi, corect ar fi că în pofida tuturor greutăţilor trebuie să acţionăm în 

judecată în primul rând pentru a ne recupera pierderea sau repararea prejudiciului fie material sau moral, în 

al doilea rând pentru a împiedica producătorii şi comercianţii să persevereze în procedeele lor reprobabile. 

În acest sens, suntem de opinia că, pentru soluţionarea unor astfel de probleme, statul trebuie să intervină 

în sprijinul cetăţenilor săi prin adoptarea unor legi protecţioniste şi nu în ultimul rând prin înfiinţarea 

organelor care să supravegheze activitatea comercianţilor pe piaţă şi să soluţioneze eficient plângerile 

consumatorilor nu numai la nivel central, dar şi la nivel local. 
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