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In the globalization epoch when the consumption phenomenon appears, dignifies in the juridical do-

main a new branch which is the „consumption law’’. The European Union extension induce the newest 
members ( of U.E.) the necessity of harmonization of the law by transposition of the following directives: 
nr. 87/102/CE; 84/450/EEC; 92/59/EEC; 99/44/EC; 85/374/; 98/27/EC; 97/7/EC; 87/577/EEC. All these 
generated in Romania a series of internal regulations, for which is responsible the National Authority 
for the Consumers’ Protection.

PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  îN  VIzIUNEA 
LEGISLAŢEI  ROMâNEŞTI  ŞI  A  CELEI 

COMUNITARE 
ion ŢuŢuiaNu,

doctor în drept, lector universitar (Universitatea de Stat din Bacău)

defineşte consumatorul ca fiind persoana fizică care 
dobândeşte, utilizează şi consumă, ca destinatar final, 
produse obţinute de la agenţi economici sau care be-
neficiază de servicii prestate de aceştia.1

Chiar dacă cei doi factori determinanţi – atât produ-
cătorul, cât şi consumatorul – au o colaborare încă din 
antichitate, accentul protejării consumatorului a fost 
determinat în ultimele decenii de dezvoltarea ştiinţei, 
a tehnicii şi tehnologiei, a comerţului şi a pieţelor de 
desfacere, când consumatorul a fost pus în faţa unor 
produse din ce în ce mai complexe, protejarea apărând 
ca o necesitate care s-a materializat în legislaţie. Dacă 
în perioada 1940-1989 statul se considera potectorul 
cetăţenilor, neputându-se pune la îndoială calitatea 
produsului aparţinând statului care îşi aroga atribute 
de atotbun, atotştiutor şi a toate protector, după 1989, 
când se abandonează economia centralizată, trecân-
du-se la economia de piaţă, apare interesul protecţiei 
consumatorului, determinat fiind şi de dorinţa integrării 
în structurile europene. 

Totodată, în perioada de tranziţie, care în mod di-
rijat nu se mai termină, se constată practici incoerente 
ale comercianţilor în relaţia cu consumatorul. Cea 
dintâi reglementare pe această temă s-a concretizat în 
Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor şi care prevede: „Statul, prin mijloacele 
prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor 
de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului 
neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete 
despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării 
şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale          

incolo de disputa europeano-americană* asupra 
întâietăţii lansării noţiunii, legislaţia românească 

persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive, par-
ticipării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor 
ce îi interesează în calitate de consumatori”. 

Sub incidenţa aceleiaşi Ordonanţe cad „produsele 
noi care sunt comercializate, folosite sau recondiţio-
nate şi serviciile destinate consumatorilor, cu excepţia 
produselor care se comercializează ca antichităţi şi 
a produselor necesar a fi reparate sau recondiţionate 
pentru a fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic 
să informeze cumpărătorul despre aceasta”.

Tematica a atins un aşa interes în faţa revoluţiei 
comerciale transformate rapid în consumism pur, iar 
consumatorul fiind adesea neglijat, tratat ca simplu 
spectator în faţa unor produse de proastă calitate ori 
periculoase, publicitate înşelătoare, infantilizarea 
consumatorului prin jocuri şi concursuri cu miză 
economică în rândul cărora s-ar putea încadra înşelă-
toarele jocuri de tip caritas sau transmisiuni televizate 
cu false previziuni ale viitorului individului care sună 
prin telefon.

În faţa acestei tehnici agresive de vânzare s-a im-
pus o aşa-zisă „mişcare consumistă,” ale cărei origini 
pornesc din SUA, extinzându-se apoi în Europa, for-
mându-se un adevărat grup de presiune urmărind şi 
informarea, educarea consumatorilor, ajungându-se 
până la crearea unui „drept al consumaţiei”.2

Astfel, România adoptă, prin Legea nr.296 din 
18 iunie 2004, Codul consumului, care defineşte con-
sumatorul ca fiind „orice persoană fizică sau grup de 
persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără, 
dobândesc, utilizează ori consumă produse sau servi-
cii în afara activităţii profesionale”.3 Tot în acest sens 
sunt adoptate şi alte acte normative, ca: Legea nr.240 
din  7 iunie 2004 privind răspunderea producătorilor 
pentru pagubele generate de produsele defecte, precum 
şi Legea nr.37 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2000 

*Americanii susţin că noţiunea a fost exprimată pentru prima 
dată de preşedintele SUA, John Kennedy, în faţa Congresului, în 
anul 1962, în timp ce europenii susţin că aparţine economiştilor 
europeni, folosită în timpul crizei din 1930.
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privind protecţia consumatorilor. Printre drepturile 
enumerate de consumator se află: cel de a fi protejaţi 
împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a 
li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze 
viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drep-
turile şi interesele legitime; de a fi informaţi complet, 
corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale 
produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o 
adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine 
nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de 
consumatori, de a avea acces la pieţe care le asigură o 
gamă variată de produse şi servicii de calitate, de a fi 
despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea ne-
corespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în 
acest scop mijloace prevăzute de lege, de a se organiza 
în asociaţii pentru protecţia consumatorilor, în scopul 
apărării intereselor lor. 

Aplicarea legislaţiei amintite se face prin intermediul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor4, 
aflată în subordinea Guvernului, care:

cordonează şi realizează strategia şi politica a) 
Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, 
acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor 
care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor 
economice ale consumatorilor;

asigură armonizarea cadrului legislativ naţional b) 
cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul 
protecţiei consumatorilor;

desfăşoară activitatea de informare şi educare a c) 
cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate 
de consumatori;

evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de d) 
supraveghere a produselor şi serviciilor destinate con-
sumatorilor;

efectuează activităţi de analiză şi marcare a meta-e) 
lelor preţioase şi aliajelor lor şi de expertizare a acestora 
şi a pietrelor preţioase; 

autorizează persoanele fizice şi juridice, în con-f) 
diţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, 
aliaje ale acestora şi pietre preţioase;

este autoritatea desemnată pentru aplicarea Pro-g) 
gramului de atestare a procesului Kimberley. 

Orice contract încheiat între comercianţi şi consuma-
tori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii 
va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, 
pentru a căror înţelegere nu este necesar a avea cunoş-
tinţe despre ele. 

Un domeniu de mare actualitate, care cuprinde un 
număr impresionant de consumatori şi nu putea să rămâ-
nă nereglementat, este cel legat de furnizarea serviciilor 
de Internet, avându-se în vedere că datele şi informaţiile 
accesate pe Internet pot cauza prejudicii persoanelor 
fizice şi juridice. Pe de altă parte, răspunderea civilă 
a comercianţilor care furnizează servicii de acces sau 
găzduire este una dintre chestiunile controversate, avân-
du-se în vedere şi miza economică, dar şi faptul că în 

cursul primilor ani ai generalizării Internetului anumite 
grupuri reprezentând interesul intermediarilor au pus 
în valoare, cu succes, oportunitatea de a prevedea în 
beneficiul lor o exonerare de răspundere.5 Preocuparea 
de reglementarea acestui domeniu o aflăm în Statele 
Unite, unde în legea privitoare la drepturile de autor au 
fost inserate dispoziţii care reglementează şi răspunde-
rea intermediarilor, în legea germană din 1997 şi apoi 
în Directiva europeană în materie6 care armonizează 
anumite aspecte ale regimului răspunderii prestatorilor 
de servicii on line pentru trei tipuri de activităţi: simplu 
transport, caching şi găzduirea informaţiilor aparţinând 
unor terţi, impunând următoarele principii:

– răspunderea intermediarilor nu poate fi angajată 
decât în caz de greşeală;

– enumeră limitativ ipotezele în care comportamen-
tul lor va putea fi considerat greşit;

– exclude posibilitatea edictării unei obligaţii ge-
nerale de supraveghere a informaţiilor transmise sau 
stocate;

– exclude obligaţia de a căuta efectiv fapte sau cir-
cumstanţe care indică activităţi ilicite.7

Alt organism neguvernamental cu personalitate 
juridică în domeniu este Asociaţa pentru protecţia con-
sumatorilor, având ca scop unic apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale membrilor sau ale consumato-
rilor, în general. Acestea se constituie la nivel naţional, 
judeţean şi local şi pot deveni parteneri sociali cu drept 
de reprezentare în organismele consultative cu rol în do-
meniul protecţiei consumatorilor şi în care organismele 
administraţiei publice sunt reprezentate numai dacă au 
cel puţin 800 de membri. Ele sunt consultate de orga-
nismele administraţiei publice cu atribuţii în domeniu 
şi au dreptul de a fi sprijinite de organele administraţiei 
publice centrale şi locale pentru atingerea obiectivelor, 
de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele 
locale, de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea 
drepturilor consumatorilor.

Pentru a se asigura cadrul informaţional şi organi-
zatoric necesar pentru stabilirea şi aplicarea politicii 
de protecţie a consumatorilor şi corelarea acţiunilor 
organismelor guvernamentale cu cele neguvernamen-
tale, art.44 din OG nr.21/1992 prevede că atât la nivel 
central, cât şi la nivel local se constituie Consiliul con-
sultativ, format din reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor, prefect sau primar sau 
reprezentanţii lor, competenţa şi atribuţiile organismului 
fiind stabilite de Guvern pe fiecare nivel în parte. 

Romania a adoptat în anul 2002 Legea nr.365 pri-
vind comerţul electronic, care reglementează regulile 
răspunderii de servicii, completând, prin art.12,13,14, 
principiile răspunderii prevăzute în art.998 Cod civil, 
dar fiind şi o transpunere a Directivei europene în or-
dinea juridică internă.

Acţiuni concrete în sprijinul consumatorilor le-au 
constituit elaborarea a două programe preliminare     
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pentru informarea şi protejarea drepturilor fundamentale 
ale consumatorilor adoptate de Consiliu la 14 aprilie 
1975 şi la 19 mai 1981.8

Aceste programe au stabilit următoarele obiective 
fundamenatale:

– referitor la protecţia intereselor economice ale 
consumatorilor, s-au adoptat reglementări în privinţa 
încheierii contractelor.

În ţările Uniunii Europene, utilizându-se noţiuni 
ca „timpul de reflexie”, având un rol preventiv, fie 
instituirea în favoarea consumatorului a unui „drept 
de răzgândire” ori de retragere a consimţământului 
acordat.9 Procedeul constă în a permite consumatoru-
lui, posterior semnării unui contract, să revină asupra 
acceptării emise într-un interval de timp, de regulă 7 
zile de la data încheierii contractului.

Ca urmare a negocierilor de aderare a României la 
Uniunea Europeană, s-a stabilit transpunerea şi imple-
mentarea în legislaţia naţională a reglementărilor comu-
nitare privind supravegherea suplimentară a instituţiilor 
de credit, a societăţilor de asigurări, a societăţilor de 
servicii, de instituţii financiare şi a societăţilor de ad-
ministrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, 
prevăzute în Directiva Parlamentului şi a Consiliului 
2002/87 CE din 16 decembre 2002, transpusă în legisla-
ţia românească prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr.98 din 6 decembrie 2006.10

O instituţie care a cunoscut o dezvoltare de amploare 
este cea a creditului pentru consum.

Conceptul descrie o realitate economică extrem de 
prolifică, achiziţionarea pe credit a unei game tot mai 
largi de bunuri şi servicii.11 Dar, cu toată iluzia ce o 
poate crea, avantajele creditului, consumatorul trebuie 
protejat de sistemul îndatoririi excesive, prin încheierea 
unor contracte de credit cărora financiar nu le poate 
face faţă, capcana cumpărării mult prea pripite a unor 
bunuri inutile ori inadecvate trebuinţelor sale. Aceasta 
a determinat nevoia unei reglementaări exprese a con-
diţiilor de contractare pe credit pentru bunuri de larg 
consum, care s-a făcut simţită în dreptul românesc prin 
adoptarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al 
contractelor de credit pentru consum destinate consu-
matorilor persoane fizice,12 ca o transpunere a Directivei 
nr.87/112/CEE.

Sancţiuni pentru încălcarea drepturilor 
consumatorilor

Ordonanţa nr.21/1992 prevede în art.49 şi măsuri 
de sancţionare a celor care încalcă normele legale, în 
vederea limitării prejudicierii consumatorilor.

În principiu, procedura de constatare şi aplicare a 
sancţiunilor este reglementată în dreptul comun prin OG 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Po-
trivit acestui act normativ, agentul constatator, ca urmare 
a controlului efectuat, poate dispune aplicarea sancţiunii 
amenzii contravenţionale, potrivit dispoziţiilor art.50 

şi 51, sau poate să ia anumite măsuri pentru limitarea 
prejudicierii consumatorilor, în temeiul art.55, propu-
nând, totodată, şi sancţiuni complementare. În situaţia 
când contravenientul nu achită amenda în termen de 30 
de zile, neexistând nici posibilitatea executării silite, 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
va sesiza instanţa de judecată, în vederea înlocuirii 
amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau, po-
trivit alin.(2) art.60, transformarea amenzii în închisoare 
contravenţională. 

Agentul constatator are posibilitatea să dispună şi: 
oprirea definitivă a comercializării şi retragerea din cir-
cuitul consumului uman a produselor, oprirea temporară 
a prestării serviciilor, importului, fabricaţiei, comerci-
alizării produselor sau a utilizării acestora la prestarea 
serviciilor, până la remedierea deficienţelor, distrugerea 
produselor periculoase oprite definitiv de la comerciali-
zare, dacă acestea constituie singurul mijloc care face să 
înceteze pericolul. Dintre măsurile complementare care 
pot fi luate menţionăm: închiderea temporară a unităţii 
pe o durată de cel mult 6 luni, închiderea temporară a 
unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni, închiderea 
definitivă a unităţii, suspendarea sau retragerea, după 
caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de executare 
a unei activităţi. Propunerea sancţiunilor complemen-
tare se face către conducătorii autorităţilor publice, în 
conformitate cu art.54 din OG nr.21/ 1992. 
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