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Felix Tudoriu
Cristina Aurora Popîrþac

Drepturile consumatorului
O provocare pentru afaceri

INTRODUCERE

1. Dreptul consumatorului

D reptul consumatorului s-a nãscut din
dezvoltarea miºcãrii consumeriste, în scopul de a proteja consumatorul în raporturile sale cu întreprinderile producãtoare. Pentru
prima data dreptul consumatorului a fost afirmat în Statele Unite
odatã cu miºcarea lui Ralph Nader îndreptatã în particular împotriva
producãtorilor de automobile. Treptat, s-a dezvoltat o legislaþie
proprie menitã sã apere consimþãmântul consumatorului ºi sã asigure
siguranþa consumatorului.
În România, problema protecþiei consumatorului a apãrut abia
dupã 1989. Mãsurile legislative au fost timide la început. Abia dupã
anul 2000, când s-a pus în termeni concreþi problema aderãrii
României la Uniunea Europeanã, fiind necesarã armonizarea
legislaþiei româneºti cu dreptul comunitar, au apãrut reglementãri
importante în materie.

2. Definiþia dreptului consumatorului
Definirea dreptului consumatorului poate pleca de la o definiþie
legalã pe care ne-o oferã Legea nr. 296/2004 Codul consumului art. 1:
„Prezenta lege, denumitã în continuare Codul, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create între operatorii economici ºi
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consumatori, cu privire la achiziþionarea de produse ºi servicii, inclusiv a
serviciilor financiare, asigurând cadrul necesar accesului la produse ºi
servicii, informãrii lor complete ºi corecte despre caracteristicile esenþiale
ale acestora, apãrãrii ºi asigurãrii drepturilor ºi intereselor legitime ale
consumatorilor împotriva unor practici abuzive, participãrii acestora la
fundamentarea ºi luarea deciziilor ce îi intereseazã în calitate de
consumatori.”
Astfel cã putem defini dreptul consumatorului ca fiind acea ramurã
a dreptului care reglementeazã raporturilor juridice create între
operatorii economici ºi consumatori, cu privire la achiziþionarea de
produse ºi servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurând cadrul
necesar accesului la produse ºi servicii, informãrii lor complete ºi corecte
despre caracteristicile esenþiale ale acestora, apãrãrii ºi asigurãrii
drepturilor ºi intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor
practici abuzive, participãrii acestora la fundamentarea ºi luarea
deciziilor ce îi intereseazã în calitate de consumatori.
Desigur, aceastã definiþie este în primul rând una descriptivã ºi
mai puþin explicativã. Astfel cã unele explicaþii, fãrã a intra în
amãnunte, se impun.
În primul rând, trebuie remarcatã generalitatea raporturilor
juridice care fac obiectul dreptului consumatorului. Dreptul
consumatorului este o ramurã a dreptului care are ca obiect un evantai
de raporturi juridice, care izvorãsc atât din acte juridice (contracte,
acte unilaterale) dar ºi fapte juridice în sensul cel mai larg. Deºi, în
cele mai multe cazuri raportul juridic de dreptul consumatorului se
naºte în legãturã cu un contract, multe norme ale sale privesc situaþii
din afara relaþiilor contractuale (de pildã norme cu privire la
informarea corectã, publicitate etc.).
Participanþii la aceste raporturi juridice sunt împãrþiþi în douã
categorii dihotomice antagoniste: operatorii economici ºi consumatorii.
Operatorii economici sunt definiþi ca fiind persoana fizicã sau
juridicã, autorizatã, care în cadrul activitãþii sale profesionale fabricã,
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importã, depoziteazã, transportã sau comercializeazã produse ori
pãrþi din acestea sau presteazã servicii (Legea nr. 296/2004 anexa 1,
pct. 1).
Consumatorii sunt orice persoanã fizicã sau grup de persoane
fizice constituite în asociaþii, care acþioneazã în scopuri din afara
activitãþii sale comerciale, industriale sau de producþie, artizanale ori
liberale (Legea nr. 296/2004 anexa 1, pct. 13). Se poate observa cã în
aceastã categorie pot intra doar persoanele fizice persoanele juridice
neputând participa la raporturi juridice caracteristice dreptului
consumatorilor în calitate de consumator. Doar prin excepþie
asociaþiile de persoane fizice se pot legitima ca fiind consumatori. Pe
de altã parte, aceste persoane fizice trebuie sã acþioneze în afara
activitãþilor lor profesionale, fie ele comerciale, industriale sau de
producþie, artizanale ori liberale.
Definiþia explicã care ar fi area de raporturi juridice care fac obiectul dreptului consumatorilor ºi anume achiziþionarea de produse ºi
servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurând cadrul necesar
accesului la produse ºi servicii, informãrii lor complete ºi corecte
despre caracteristicile esenþiale ale acestora, apãrãrii ºi asigurãrii
drepturilor ºi intereselor legitime ale consumatorilor împotriva unor
practici abuzive, participãrii acestora la fundamentarea ºi luarea
deciziilor ce îi intereseazã în calitate de consumatori.
Mai explicit, se pot detalia câteva arii de interes care constituie ºi
principalele ramuri ale dreptului consumatorului:
- Informarea consumatorilor (ex. etichetarea produselor,
informarea asupra termenelor de livrare );
- Practici comerciale reglementate (ex. publicitatea, vânzarea la
distanþã, vânzãrile directe);
- Practici comerciale ilicite (ex. vânzãri fãrã comandã prealabilã,
refuz de a vinde sau presta serviciul sau condiþionarea acestora);
- Condiþii generale ale contractelor (ex. în special problematica
clauzelor abuzive);
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- Conformitatea ºi securitatea produselor ºi serviciilor (ex.
garanþiile legale ºi convenþionale);
- Serviciile financiare (ex. contractele de credit).
La acestea se adaugã aspectele instituþionale ºi procedurale:
asociaþiile consumatorilor – am remarcat deja posibilitatea
consumatorilor de a acþiona în cadrul asociaþiilor instituþiile implicate
ºi puterile acestora (ex . Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor), proceduri simplificate ºi aspecte jurisdicþionale.
În ansamblu se poate observa cã dreptul consumatorului este un
drept de protecþie. Deºi esenþialmente este un drept al intereselor
private, spre deosebire de dreptul civil tradiþional raporturile juridice
nu sunt de egalitate, partea consumator fiind prezumatã a sta într-o
poziþie relativ defavorizatã faþã de partea operator economic, poziþie
care este compensatã printr-o serie de dispoziþii de favoare care exced
principiului egalitãþii pãrþilor. În plus, necesitatea protejãrii
consumatorilor impune un rol activ al Statului ºi autoritãþii publice,
de aceea dreptul consumatorilor nu poate fi privit exclusiv ca o parte
a dreptului privat, necesitatea intervenþiei Statului conducând la
edictarea unor norme care þin de dreptul consumatorului ºi care sunt
caracterizate de raporturi de putere publicã.

3. Principii
Codul consumatorului edicteazã o serie de principii care
cãlãuzesc interpretarea ºi aplicarea normelor sale.
a) contradictorialitatea - presupune asigurarea posibilitãþii
persoanelor aflate pe poziþii divergente de a se exprima cu privire la
orice act sau fapt care are legãturã cu posibila încãlcare a dispoziþiilor
privind protecþia consumatorilor;
b) celeritatea procedurii de cercetare - presupune obligaþia
autoritãþii competente în domeniul protecþiei consumatorilor de a
8
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proceda, fãrã întârziere, la cercetarea sesizãrii consumatorilor, cu
respectarea drepturilor persoanelor implicate ºi a regulilor prevãzute
de lege;
c) proporþionalitatea - conform cãreia trebuie respectat un raport
corect între gravitatea sau consecinþele faptei constatate,
circumstanþele sãvârºirii acesteia ºi mãsura sancþionatorie aplicatã;
d) legalitatea mãsurilor propuse/dispuse - presupune cã
autoritãþile competente nu pot propune/dispune decât mãsurile
prevãzute de lege;
e) confidenþialitatea - obligaþia personalului din cadrul autoritãþilor competente de a pãstra confidenþialitatea datelor, actelor,
informaþiilor de orice naturã, prin a cãror divulgare se pot aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice, care sunt sau pot fi
menþionate în aceste informaþii;
f) recunoaºterea reciprocã - orice produs legal fabricat sau
comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia
ori fabricat în mod legal într-un alt stat aparþinând Spaþiului Economic
European este admis pe teritoriul României, dacã oferã un grad
echivalent de protecþie cu cel impus de normele române;
g) protecþia consumatorilor nu trebuie sã includã bariere în calea
liberei circulaþii a mãrfurilor ºi serviciilor;
h) universalitatea - obligatoriu pentru toþi consumatorii ºi
operatorii economici care efectueazã acte ºi fapte de comerþ, în
condiþiile legii.
De asemenea, Codul consumatorului stabileºte o serie de sarcini
care revin Statului în realizarea unei protecþii efective a consumatorilor:
a) protecþia consumatorilor împotriva riscului de a achiziþiona
un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sã le
prejudicieze viaþa, sãnãtatea sau securitatea, ori sã le afecteze
drepturile ºi interesele legitime;
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b) promovarea ºi protecþia intereselor economice ale consumatorilor;
c) accesul consumatorilor la informaþii complete, corecte ºi precise
asupra caracteristicilor esenþiale ale produselor ºi serviciilor, astfel
încât decizia pe care o adoptã în legãturã cu acestea sã corespundã
cât mai bine nevoilor lor;
d) educarea consumatorilor;
e) despãgubirea efectivã a consumatorilor;
f) sprijinirea consumatorilor sau a altor grupuri sau organizaþii
reprezentative de a se organiza, pentru a-ºi expune opiniile în
procesele de luare a unei decizii care îi priveºte;
g) promovarea cooperãrii internaþionale în domeniul protecþiei
consumatorilor ºi participarea la schimburile rapide de informaþii;
h) prevenirea ºi combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor
comerciale abuzive ºi a prestãrii serviciilor, inclusiv a celor financiare
care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.

4. Izvoarele dreptului consumatorului
Principalul izvor de drept pentru drepturile consumatorului este
reprezentat de cãtre Legea nr. 296/2004 republicatã, intitulatã Codul
consumului. În ciuda titlului ofertant Codul consumului este departe
de a oferi un cadru legal pentru majoritatea instituþiilor de drept care
intereseazã dreptul consumatorului, aºa cum o fac Codurile în vigoare
în materie civilã sau penalã. Multe aspecte extrem de importante
pentru dreptul consumatorului, precum clauzele abuzive sau
publicitatea sunt în afara ariei de cuprindere a Codului consumului.
Pe de altã parte, reglementarea este extrem de puþin sistematizatã
fiind mai mult o colecþie de principii. De aceea, deºi se presupune cã
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dreptul consumatorului este o ramurã de drept care se adreseazã ºi
îºi propune sã protejeze pe cetãþeanul obiºnuit, Codul consumului
lasã o impresie descurajantã la o lecturã simplã, de legislaþie sofisticatã
ºi care se adreseazã unor profesioniºti ai dreptului.
Pe de altã parte, în legãturã cu aplicarea Codului consumului
apare o altã dificultate legatã de aplicabilitatea Ordonanþei nr. 21/
1992 privind protecþia consumatorilor. ªi aceasta este o normã care
îºi propune obiective de maximã generalitate în materia dreptului
consumatorului, ea însã corespunde unei alte etape istorice de
reglementare în domeniu. Prin edictarea Codului consumului,
Ordonanþa nr. 21/1992 nu a fost abrogatã expres, ceea ce înseamnã
cã aceastã ordonanþã continuã sã producã efecte juridice. Totuºi, acest
lucru conduce la dificultãþi de interpretare. Codul consumului, cât ºi
Ordonanþa nr. 31/1992 sunt, din punct de vedere al caracterului, norme
generale, ceea ce face ca regulã cã norma specialã derogã de la norma
generalã sã fie nefolositoare în acest caz. Totuºi, Codul consumului
fiind posterior Ordonanþei nr. 21/1992, putem interpreta cã normele
din Codul consumului au abrogat normele din Ordonanþa nr. 21/1992
implicit. Totuºi, aceastã afirmaþie nu rezolvã toate dificultãþile deoarece
terminologia ºi abordarea diferitã a unor drepturi ºi obligaþii fac dificilã
identificarea corectã a ceea ce a fost abrogat ºi ce nu.
Aºa cum am arãtat, arii vaste din dreptul consumatorului nu sunt
reglementate de acesta. Astfel:
- dispoziþiile privind clauzele abuzive din contractele încheiate
între comercianþi ºi consumatori se regãsesc în Legea nr. 193/2000
republicatã;
- dispoziþiile privind publicitatea în Legea nr. 148/2000, cu
multiple modificãri;
- la aceasta, se adaugã dispoziþiile privind publicitatea în audiovizual, dispoziþii care se regãsesc în Legea audiovizualului nr. 504/2002,
care a cunoscut multe modificãri;
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