
Capitolul I. Consideraţii generale privind  
protecţia consumatorilor

Secţiunea 1. Conceptul de protecţie a consumatorilor. 
Necesitatea protecţiei consumatorilor

Conceptul de protecţie a consumatorilor constituie parte in‑

tegrantă a unui alt concept mai vast, şi anume cel de protecţie 
socială. Acesta din urmă vizează atât realizarea unor obiective 
generale – protecţia demnităţii umane, universalitatea măsurilor 
de protecţie socială, promovarea principiilor solidarităţii şi jus‑

tiţiei sociale, a parteneriatului social, eliminarea oricăror forme 
de discriminare, lexibilitatea şi adaptabilitatea – cât şi a unor 
obiective speciice – protecţia categoriilor defavorizate sau alate 
într-o situaţie conjuncturală diicilă, protecţia puterii de cumpărare 
a populaţiei în faţa inlaţiei, protecţia sănătăţii, protecţia consuma‑

torilor etc. În literatura economică, protecţia consumatorilor este 
considerată o latură importantă a politicii de protecţie socială şi 
deinită ca „ansamblul de dispoziţii privind iniţiativa publică sau 
privată, destinat a asigura şi a ameliora continuu respectarea 
intereselor consumatorilor”[1]. 

În cadrul protecţiei consumatorilor trebuie avute în vedere 
multiple aspecte legate de problemele cu care se confruntă con‑

sumatorii: preţurile şi calitatea bunurilor şi serviciilor, sistemul de 
informare, structura produselor care-i asigură consumul etc. De 
asemenea, trebuie avute în vedere ipostazele în care consuma‑

torul se poate ala: consumator de bunuri de consum, alimentare 
sau nealimentare, de medicamente, de servicii, de informaţii, de 
timp liber etc.

Din punct de vedere teoretic, dezvoltarea economică în secolul 
al XX-lea ar putea genera ideea că cetăţeanul, consumatorul a 
dobândit o poziţie privilegiată, devenind un adevărat suveran al 
sistemului, deoarece acestuia i se adresează producţia şi desfa‑

cerea produselor şi serviciilor, toată activitatea economică ser‑
vind scopului satisfacerii cerinţelor sale. În acest context, apare 
irească întrebarea: este necesar să-i protejăm pe consumatori 
în aceste condiţii?

[1] D. Patriche, Gh. M. Pistol (coordonatori) ş.a., Protecţia consumato‑

rilor, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 1998, p. 64.
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În realitate însă, relaţia dintre profesionişti şi cei cărora aceştia 
li se adresează – consumatorii – este în mod natural dezechili‑
brată: de o parte se ală profesionistul (operator economic, pro‑

ducător, distribuitor, comerciant), puternic din punct de vedere 
economic, bine organizat şi informat, iar de cealaltă parte consu‑

matorul – dezinformat, fără a putea negocia clauzele contractu‑

ale, inferior din punct de vedere inanciar şi juridic. După cum se 
subliniază deseori în doctrină[1], în raporturile lor cu profesioniştii, 
consumatorii se ală într-o situaţie cel puţin de triplă inferioritate: 
tehnică – pentru că profesioniştii îşi cunosc produsele sau servi‑
ciile, în timp ce consumatorii le ignoră sau le cunosc mai puţin; 
economică[2] – profesioniştii dispunând întotdeauna de o putere 
inanciară superioară ce se concretizează în campanii publicita‑

re, acţiuni de marketing etc. şi, nu în ultimul rând, dispunând de 
putere juridică – în timp ce consumatorii sunt privaţi de posibilita‑

tea negocierii, iind constrânşi să adere la propuneri prestabilite 
(contracte tip, standard).

În acest context, piaţa nu mai reprezintă în mod necesar locul 
în care consumatorul îşi exprimă sub formă de cerere trebuinţele, 
iar profesionistul le cunoaşte şi le satisface, ci s-a transformat 
într-un mijloc prin care profesionistul acumulează cât mai mult 
capital, creând din ce în ce mai multe şi mai variate produse, 
ignorând nu de puţine ori imperativul calităţii. Debutul unei ade‑

vărate explozii a consumului îl reprezintă perioada de relansare 
economică de după cel de-al doilea război mondial, de care au 
beneiciat în special Europa Occidentală şi SUA. Consumismul 
constituie, deci, un răspuns la excesele societăţii de consum şi ale 
abuzurilor profesioniştilor, justiicându-se şi prin faptul că o con‑

curenţă liberă a comercianţilor nu este suicientă pentru reglarea 
pieţei, ci este necesară şi o protecţie a consumatorilor.

De asemenea, în literatura de specialitate[3] se arată că aceas‑

tă adevărată „revoluţie a maselor” – consumismul – se naşte ca o 
reacţie la o situaţie concretă, şi anume, aceea a consumatorului 

[1] Vezi Gh. Stancu, Particularităţile raporturilor contractuale în cadrul 
dreptului consumului, în Dreptul nr. 2/2009, p. 28; Ion Zamir, Protecţia 
consumatorilor pe înţelesul tuturor, Editura Dacia As, Ploieşti, 2002.

[2] Profesionistul poate abuza de puterea sa economică prin campanii 
de publicitate agresivă sau mincinoasă, practici şi tehnici de vânzare 
abuzivă, practici monopoliste, clauze abuzive în contracte etc.

[3] V.I. Picod, E. Davo, Droit de la consommation, Armand Colin, Paris, 
2005, p. 2.
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manipulat prin operaţiile de publicitate şi marketing, generatoare 
de nevoi artiiciale şi de iluzii ale unei false abundenţe. Din acest 
motiv, pentru a se reveni la starea de echilibru, a fost necesară 
intervenţia statului, prin elaborarea unei reglementări care să vi‑
zeze protecţia consumatorilor.

Secţiunea a 2‑a. Principiile protecţiei 
 consumatorilor

Principiile de bază ale protecţiei consumatorilor sunt stabilite 
de către legiuitorul român în Codul consumului[1] astfel:

a) contradictorialitatea – presupune asigurarea posibilităţii 
persoanelor alate pe poziţii divergente de a se exprima cu privi‑
re la orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare a 
dispoziţiilor privind protecţia consumatorilor;

b) celeritatea procedurii de cercetare – presupune obligaţia 
autorităţii competente în domeniul protecţiei consumatorilor de 
a proceda, fără întârziere, la cercetarea sesizării consumatori‑
lor, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor 
prevăzute de lege;

c) proporţionalitatea - conform căreia trebuie respectat un ra‑

port corect între gravitatea sau consecinţele faptei constatate, cir‑
cumstanţele săvârşirii acesteia şi măsura sancţionatorie aplicată;

d) legalitatea măsurilor propuse/dispuse – presupune că 
autorităţile competente nu pot propune/dispune decât măsurile 
prevăzute de lege;

e) conidenţialitatea – obligaţia personalului din cadrul auto‑

rităţilor competente de a păstra conidenţialitatea datelor, actelor, 
informaţiilor de orice natură, prin a căror divulgare se pot aduce 
prejudicii persoanelor izice sau juridice, care sunt sau pot i men‑

ţionate în aceste informaţii;
f) recunoaşterea reciprocă - orice produs legal fabricat sau 

comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Tur‑
cia ori fabricat în mod legal într-un alt stat aparţinând Spaţiului 
Economic European este admis pe teritoriul României, dacă oferă 
un grad echivalent de protecţie cu cel impus de normele române.

Statul, prin autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul protec‑

ţiei consumatorilor, are drept obiective:

[1] Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului (republicată în M. Of. 
nr. 224 din 24 martie 2008).
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a) protecţia consumatorilor 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 
drepturile şi interesele legitime;

b) promovarea şi protecţia intereselor economice ale consu‑

matorilor;
c) accesul consumatorilor la informaţii complete, corecte şi 

precise asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi servi‑
ciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea 
să corespundă nevoilor lor;

d) educarea consumatorilor;
e) despăgubirea efectivă a consumatorilor;
f) sprijinirea consumatorilor sau a altor grupuri sau organizaţii 

reprezentative de a se organiza, pentru a-şi expune opiniile în 
procesele de luare a unei decizii care îi priveşte;

g) promovarea cooperării internaţionale în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi participarea la schimburile rapide de informaţii;

h) prevenirea şi combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor 
comerciale abuzive şi a prestării serviciilor, inclusiv a celor inan‑

ciare care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.

Secţiunea a 3‑a. Conceptul de consumator

Ideea protecţiei consumatorilor împotriva abuzurilor profesi‑
oniştilor s-a concretizat într-o nouă ramură de drept[1], şi anume 
dreptul consumului, prin concentrarea şi sistematizarea mijloace‑

lor de protecţie, preventive şi sancţionatorii, într-o legislaţie spe‑

ciică – legislaţia protecţiei consumatorilor. Beneiciarul acestei 
legislaţii este consumatorul, considerat „partea dezavantajată”, 
„partea slabă” în contract, (parte) ce poate i prejudiciată în drep‑

turile şi interesele sale legitime de către profesionişti, alterându-se 
astfel egalitatea părţilor raportului juridic, speciică raporturilor ju‑

ridice de drept privat.
În ceea ce priveşte întâietatea utilizării noţiunii de consumator, 

în doctrină[2] se arată că aceasta este disputată între europeni şi 
nord americani. Astfel, în timp ce europenii susţin că economiştii 

[1] Referitor la recunoaşterea existenţei acestei noi ramuri de drept 
există opinii divergente în doctrină.

[2] C.T. Ungureanu, Drept internaţional privat. Protecţia consumatorului 
şi răspunderea pentru produse nocive, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, 
p. 2.
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au folosit pentru prima dată termenul de „consumator” în timpul cri‑
zei economice din 1930 şi că, în 1957, lua naştere prima asociaţie 
de consumatori în Belgia[1], nord-americanii airmă că noţiunea de 
„consumator” îşi are originea în „Carta drepturilor consumatorilor”, 
noţiunea iind deinită de preşedintele S.U.A. – J.F. Kennedy în 
martie 1962, sub forma unui mesaj special adresat Congresului 
american[2].

Indiferent de momentul apariţiei noţiunii de consumator sau 
de denumirea sub care apare – cumpărător, utilizator, beneiciar 
etc., consumatorul era protejat încă din antichitate împotriva vici‑
ilor ascunse ale lucrului cumpărat[3]. Mai mult, în dreptul roman, 
în cadrul contractului de vânzare-cumpărare se putea stipula în 
favoarea cumpărătorului aşa-numita clauză pactum disciplinen-

tiae, potrivit căreia cumpărătorul putea să înapoieze lucrul într-un 
anumit termen, dacă nu îi este pe plac[4].

Această posibilitate de retragere a consimţământului după în‑

cheierea valabilă a unei vânzări, ce reprezintă o alterare a princi‑
piului forţei obligatorii a contractului, alături de alte reguli diferite 
sau chiar opuse regulilor consacrate de teoria generală a obligaţii‑
lor, constituie baza noilor instituţii consumiste – instituţii pe care le 
regăsim în actuala legislaţie a protecţiei consumatorilor. Cu titlu de 
exemplu, amintim existenţa în reglementările actuale speciice ale 
consumului a unor obligaţii precontractuale cum ar i obligaţia de 
informare, obligaţia de consiliere – sau sancţionarea refuzului de 
vânzare către consumator ce reprezintă o atingere a principiului 
libertăţii de a nu contracta etc.

[1] A se vedea J.L. Fagnart ş.a., Les pratiques du commerce et la 
protection et l’information du consommateures, Editions du Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1991, p. 19.

[2] „Consumers, by deinition, include us all”. A se vedea şi Dumitru 
Patriche, Gh.M. Pistol ş.a., Protecţia consumatorului, Regia Autonomă 
„Monitorul Oicial”, Bucureşti, 1998, p. 81.

[3] În Dreptul roman vânzătorul răspundea pentru vicii în două situaţii: 
când atribuia lucrului calităţi pe care acesta nu le avea şi când era de rea 
credinţă. În aceste situaţii, cumpărătorul putea intenta actio empti atunci 

când vânzătorul făcea declaraţii false cu privire la calitatea lucrului (dicta 

et promissa), precum şi atunci când nu declarase viciile lucrului, deşi le 
cunoştea (reticentia). A se vedea Emil Molcuţ, Drept privat roman - note 
de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2003, p. 225.

[4] V.M. Jakotă, Dreptul roman, Ed. Fundaţia „Chemarea”, Iaşi, 1993, 
vol. II, p. 414.
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În orice demers care-şi propune să analizeze cadrul legal al 
protecţiei de care beneiciază consumatorii, conturarea noţiunii 
de „consumator” este indispensabilă. Înainte, însă, de a realiza o 
trecere în revistă a deiniţiilor existente în legislaţia română, cât 
şi în cea comunitară, trebuie precizat faptul că, în doctrină[1] no‑

ţiunea de „consumator” cunoaşte două accepţiuni: una obiectivă 

şi alta subiectivă.
Accepţiunea obiectivă acordă noţiunii de „consumator” un 

sens mai larg, această categorie incluzând atât producătorii, fa-
bri canţii, comercianţii, adică operatorii economici în general, care 
achiziţionează bunuri în vederea desfăşurării activităţii lor, cât şi 
dobânditorii de produse pentru uzul lor privat, particular, simpli 
cetăţeni care nu au o relaţie directă cu produsul, dar care au suferit 
prejudicii de pe urma caracterului defectuos al acestuia. Majorita‑

tea autorilor subliniază, pe bună dreptate, că această extindere 
excesivă a noţiunii de consumator nu este în interesul celui care 
are nevoie de protecţie, a părţii slabe, dezavantajate din relaţiile 
de consum.

Din acest considerent, doctrina a optat preponderent pentru 
accepţiunea subiectivă a noţiunii de consumator. Potrivit acestei 
accepţiuni, pentru ca o persoană să aibă calitatea de consumator 
trebuie să îndeplinească cel puţin două condiţii:

a) să dobândească, să posede sau să utilizeze un bun/serviciu;
b) dobândirea, posesia, utilizarea să se facă pentru nevoi pro‑

prii, altfel spus, în scop privat.
Pornind de la aceste două accepţiuni generale ale noţiunii 

de consumator, în continuare vom încerca să cristalizăm sensul 
acestei noţiuni în lumina legislaţiei speciice în materie.

În dreptul intern noţiunea de consumator a cunoscut o evoluţie 
în timp, evoluţie datorată eforturilor de transpunere a aquis-ului 
co munitar în legislaţia română. Principalele acte normative în 
materia protecţiei consumatorului – Legea nr. 296/2004 privind 
Codul consumului, respectiv OG nr. 21/1992 privind protecţia con-
sumatorilor, conţin deiniţia legală, acum unitară, a noţiunii de 
con sumator.

Astfel, în lumina acestor acte normative, consumatorul repre‑

zintă „orice persoană izică sau grup de persoane izice constituite 

[1] A se vedea C.T. Ungureanu, op. cit., p. 1-5; Gh. Stancu, Nivelul de 
implementare a regulilor comunitare referitoare la protecţia consuma-
torului în sistemul juridic român, în revista Dreptul nr. 6/2007, p. 56-70.
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în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale 
comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale[1].

În contextul necesităţii armonizării legislaţiei naţionale cu cea 
comu nitară[2], cât şi pentru a asigura coerenţă reglementărilor 
naţio nale din domeniul protecţiei consumatorilor, s-a ajuns la 
această formă a deiniţiei noţiunii de consumator, formă pe care o 
re găsim în majoritatea actelor normative în materie, din dreptul in‑

tern. Aceasta relectă accepţiunea subiectivă a noţiunii de consu-
mator, restrângând excesiv calitatea de consumator la persoana 
izică ce contractează în absenţa oricărui interes profesional.

Conform deiniţiei iniţiale cuprinsă în OG nr. 21/1992, prin con-

sumator se înţelegea „persoana izică care dobândeşte, utilizează 
ori consumă, ca destinatar inal, produse obţinute de la agenţi eco‑

nomici sau care beneiciază de servicii prestate de aceştia”. Ul‑
terior, această deiniţie a fost revizuită prin OG nr. 58/2000 pen‑

tru modiicarea şi completarea OG nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, astfel: „consumatorul este persoana izică care 
cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servi‑
cii, în afara activităţii sale profesionale”.

Următoarea modiicare a deiniţiei a intervenit prin Legea 
nr. 37/2002 privind aprobarea OG nr. 58/2000, după cum urmea‑

ză: „consumatorul-persoană izică sau grup de persoane izice 
constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori 
consumă produse sau servicii, în afara activităţii sale profesio‑

nale”.
Actuala formă a deiniţiei legale a noţiunii de consumator a fost 

introdusă prin Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armoni‑
zarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 

[1] Art. 2 din OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului. Ultimele 
modiicări aduse OG nr. 21/1992 – prin Legea nr. 363/2007 publicată 
în M. Of. nr. 899 din 28.12.2007 şi prin OUG nr. 174/2008 publicată în 
M. Of. nr.795/2004 din 27.11.2008. Legea nr. 296/2004 privind Codul 
con sumului – Anexa – Deiniţii.

[2] Actuala formă a deiniţiei legale a noţiunii de „consumator” cores‑

punde viziunii legiuitorului comunitar; cu titlu de exemplu amintim Regu‑

lamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I), 
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 97/7/CE din 20 mai 
1997, Directiva 1999/44 din 25 mai 1999. Această deiniţie, prezentă în 
majoritatea actelor comunitare conţine aceleaşi trăsături caracteristice.
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consumatorilor[1], lege care realizează o uniicare a deiniţiei date 
noţiunii de consumator în majoritatea actelor normative privind 
protecţia consumatorilor, în dreptul intern[2].

Analizând actuala deiniţie legală a noţiunii de consumator ob‑

servăm că este necesar să ie îndeplinite cumulativ două condiţii 
(cerinţe) şi anume:

a) să ie vorba despre o persoană izică sau un grup de persoa‑

ne izice constituite în asociaţii de consumatori; cu alte cuvinte ca‑

litatea de „consumator” o poate dobândi numai o persoană izică 
sau asociaţii de consumatori, cu excluderea persoanelor juridice;

b) scopul extraprofesional al contractării.
În cele ce urmează vom încerca să realizăm o scurtă analiză 

a acestor condiţii sau trăsături caracteristice ale noţiunii de con‑

sumator:

A. Calitatea de consumator o pot avea numai persoanele 
izice şi asociaţiile de consumatori (nu şi persoanele juridi‑
ce)

Deşi legiuitorul nu face niciun fel de precizare atunci când 
foloseşte termenul de persoană izică, din analiza textului se sub‑

înţelege că are în vedere dubla ipostază în care o persoană izică 
poate apărea în calitate de consumator – atât persoana izică pri‑
vită ca individ în sensul de non-profesionist, cât şi persoana izică 
în ipostaza de profesionist (profesionist-comerciant, profesiile libe‑

rale), din moment ce, în partea a doua a deiniţiei, apare cerinţa ca 
persoana izică să contracteze în scopuri extraprofesionale. Prin 
urmare, se includ în categoria consumatorilor şi persoanele izice 
care au calitatea de profesionişti, desigur cu îndeplinirea condiţiei 
scopului extraprofesional al contractării.

[1] Publicată în M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007.
[2] Este vorba despre următoarele acte normative: OG nr. 130/2000 

privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contracte‑

lor la distanţă; OG nr. 85/2004 privind serviciile inanciare, aprobată 
prin Legea nr. 399/2004; Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al 
contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoa‑

ne izice; OG nr 107/1999, privind activitatea de comercializare a pa‑

chetelor de servicii turistice; Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuz‑

ive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori; Legea 
nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora; 
OG nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comercia‑

le; OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi Legea nr. 296/2004 
privind Codul consumului.
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În doctrină s-au purtat ample discuţii în legătură cu includerea 
persoanelor juridice în categoria consumatorilor, în situaţia în care 
ar contracta în scopuri extraprofesionale sau mixte[1].

Desigur, textul legal în forma sa actuală exclude situaţia ca o 
persoană juridică să poată avea calitatea de consumator, ipote‑

ză exclusă de asemenea şi în legislaţia Uniunii Europene, însă 
legislaţiile unor state membre ale Uniunii Europene, cum ar i cea 
franceză[2] sau cea greacă, prevăd şi posibilitatea ca o persoană 
juridică să ie considerată consumator şi, în consecinţă, să se 
prevaleze de normele de dreptul protecţiei consumatorilor.

Ne raliem opiniilor exprimate în literatura de specialitate ce 
consideră că şi persoanele juridice ar trebui incluse în categoria 
„consumatorilor”, excluderea acestora de sub incidenţa legislaţiei 
protecţiei consumatorului iind injustă, în ipoteza în care ar con‑

tracta în scopuri „extraprofesionale”.
Fără a susţine accepţiunea subiectivă (extinsă) a noţiunii de 

consumator, potrivit căreia s-ar include în această noţiune şi per‑
soanele juridice care dobândesc sau utilizează bunuri sau servicii 
în vederea desfăşurării activităţii profesionale, considerăm că, în 
toate cazurile în care persoana juridică contractează în scopuri 
ce ies din sfera activităţii sale obişnuite, mai precis contractează 
în cadrul activităţii sale profesionale, dar nu în legătură directă 
cu obiectul de activitate, aceasta trebuie considerată „consuma‑

tor”. Pot i incluse aici toate acele contracte „accesorii” activităţii 
profesionale, dar care exced domeniului în care persoana juridică 
este specializată.

În argumentarea acestei opinii (soluţii) temeiul principal îl con‑

stituie ideea de protecţie a părţii ce se ală pe o poziţie defavori‑
zată, datorită lipsei de cunoştinţe dintr-un anumit domeniu, neiind 

[1] A se vedea Gh. Piperea, Protecţia consumatorului în contractele 
comerciale, în R.R.D.A. nr. 4/2008, p. 16.

În acelaşi sens A.M. Apetrei, Noţiunea de consumator în Regulamentul 
(CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) şi 
respectiv, în legea română (Codul consumului – Legea nr. 296/2004), în 
revista Dreptul nr. 1/2001.

[2] În stabilirea calităţii de consumator, instituţiile franceze folosesc ie 
criteriul competenţei celui care încheie contractul cu un profesionist – în 
ideea de a asigura protecţie părţii care nu are cunoştinţe într-un anumit 
domeniu, chiar dacă aceeaşi parte are calitatea de profesionist, chiar 
persoană juridică, dar în alt domeniu, ie criteriul legăturii directe a 
contractului cu activitatea propriu-zisă a persoanei juridice.
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relevantă în stabilirea noţiunii de consumator, calitatea părţilor, de 
persoană izică sau de persoană juridică, respectiv profesionist 
sau non-profesionist. În plus, din moment ce persoanei izice care 
are calitatea de profesionist i se recunoaşte calitatea de consu‑

mator (deci subiect al dreptului protecţiei consumatorilor), când 
acţionează în scopuri extraprofesionale, atunci, pentru identitate 
de raţiune (ubi idem est ratio, idem solutio est), ar trebui să se 
recunoască calitatea de consumator şi profesionistului – persoană 
juridică care contractează în cadrul activităţii sale profesionale, 
în domenii ce exced acestei activităţi, pe tărâmul unde nu este 
specialist (cunoscător), acolo unde apare dezechilibrul contractu‑

al. Mai mult, în doctrină s-au exprimat puncte de vedere critice în 
legătură cu viziunea restrictivă a noţiunii de consumator, arătân‑

du-se că aceasta poate avea ca efect privarea de protecţie a unui 
contractant care se găseşte într-o verigă intermediară în lanţul 
care îl uneşte pe producător de consumatorul inal[1].

De altfel, jurisprudenţa unora dintre statele membre ale Uniunii 
Europene cum ar i Franţa, Marea Britanie, Grecia, susţinută de o 
legislaţie care nu exclude, de principiu, persoana juridică din sfera 
noţiunii de consumator a considerat că poate i consumator însuşi 
profesionistul – persoană izică sau persoană juridică – care con‑

tractează cu un alt profesionist, dar de specialitate diferită în afara 
cadrului său de activitate obişnuită[2]. Mai mult, în alte legislaţii, 
în sfera noţiunii de consumator se cuprind persoanele izice care 
au calitatea de profesionişti, chiar în situaţia în care dobândesc 
sau utilizează bunuri sau servicii în cadrul activităţii lor profesio‑

nale, dispărând, deci, cel de-al doilea element esenţial al noţiunii 
de consumator şi anume, scopul extraprofesional. Referitor la 
această situaţie, în doctrină s-au exprimat deja puncte de vedere 
critice[3], opţiunea legiuitorului român iind caliicată ca „nejustii‑

cată”, persoana izică care exercită profesii liberale nebeneiciind 
de legislaţia protecţiei consumatorului în această situaţie.

Tot în legătură cu analiza primei condiţii (trăsături) a noţiunii 
de consumator se impune a i făcută o importantă observaţie. În 
peisajul legal unitar realizat prin Legea nr. 363/2007 în privinţa 

[1] A.M. Apetrei, op. cit, p. 156.
[2] Deciziile Curţii de Casaţie Franceze, Camera I civilă, din 28 

aprilie 1987, 25 mai 1992 şi 6 ianuarie 1993, în Tekla Tibad, Aprecierea 
caracterului abuziv al clauzelor contractelor de consum, RRDA nr. 4/2005, 
p. 46-47.

[3] Gh. Piperea, op. cit., p. 16.
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deiniţiei noţiunii de consumator, Legea nr. 247/2010 pentru mo‑

diicarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializa‑

rea produselor alimentare, aduce, cu titlu de excepţie, o deiniţie 
aparte a noţiunii de consumator, deiniţie ce nu se încadrează în 
canoanele deiniţiei legale consacrate, incluzând, în mod justiicat, 
în categoria consumatorilor şi persoanele juridice. Astfel, potrivit 
dispoziţiilor art. 2, alin. (2), pct. 5, consumator este „orice persoa‑

nă izică sau juridică care cumpără, dobândeşte, utilizează sau 
consumă produse alimentare”. Deci, în domeniul comercializării 
produselor alimentare, termenul de consumator capătă valenţe 
noi, are un sens diferit de cel general, întâlnit în majoritatea re‑

glementărilor privind protecţia consumatorului. 
Astfel, pe de o parte observăm că legiuitorul include în catego‑

ria consumatorilor şi persoana juridică ce cumpără, dobândeşte 
sau utilizează produse alimentare, iar pe de altă parte nu se cere 
îndeplinită nici condiţia scopului extraprofesional al contractării. 

Considerăm binevenită şi justiicată această intervenţie a le‑

giuitorului în domeniul comercializării produselor alimentare, de‑

oarece această accepţiune diferită, extinsă a noţiunii de consu‑

mator poate asigura respectarea normelor speciale de protecţie a 
sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorilor în domeniul 
siguranţei alimentare.

În literatura de specialitate[1] se arată că extinderea excesi‑
vă a noţiunii de consumator nu este în interesul protejării celor 
care folosesc bunuri sau servicii pentru existenţa proprie; pentru 
aceştia necesitatea protecţiei apare ca evidentă, pe când, în ca‑

zul persoanelor juridice – majoritatea societăţi comerciale care 
urmăresc obţinerea de proit – nu se poate susţine acelaşi lucru, 
acestea beneiciind de oricare din mijloacele juridice de drept 
comun pentru repararea eventualelor prejudicii, în condiţiile răs‑

punderii contractuale sau delictuale. 
Chiar şi în contextul aceste argumentări, rămâne fără răspuns 

problema excluderii din sfera noţiunii de consumator a unei cate‑

gorii de persoane juridice ce nu urmăreşte obţinerea de proit – 
fundaţiile şi asociaţiile[2].

După cum am precizat deja, în legislaţia română, diferit de cea 
comunitară, se cuprind în categoria consumatorilor şi „grupările 
de persoane izice constituite în asociaţii”. Referitor la această 

[1] Ion Cătălin Voiculescu, Noţiunea de consumator în legislaţia română 
în contextul transpunerii aquis-ului comunitar, în RSJ, nr. 1/2010, p. 65.

[2] Gh. Piperea, op. cit., p.16.
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sintagmă folosită de legiuitor, cu toate că exprimarea este ne‑

clară, putând crea confuzii, în doctrină există un punct de vedere 
unitar de interpretare, în sensul că legiuitorul a avut în vedere 
doar asociaţiile de consumatori, acestea iind singurele abilitate 
să susţină interesele în primul rând ale membrilor săi, iar nu orice 
fel de asociaţii[1].

Deci, fundaţiile şi asociaţiile care nu au ca obiect de activitate 
protecţia consumatorilor nu pot i incluse în categoria „consuma‑

torilor” şi, prin urmare, nu pot beneicia de legislaţia protecţiei 
consumatorilor.

Deşi incluse în forma actuală a deiniţiei legale a noţiunii de 
consumator, se poate observa cu uşurinţă că asociaţiile de con‑

sumatori nu sunt „veritabili” consumatori, putând eventual să le 
încadrăm în sensul larg al acestei noţiuni (lato sensu). Aşa cum 
reiese atât din dispoziţiile Codului consumului (cap. IV), cât şi din 
cele ale OG nr. 21/1992 (cap. VI), acte normative ce reglemen‑

tează regimul juridic al asociaţiilor de consumatori, acestea se 
constituie în vederea realizării unui unic scop, şi anume, acela 
de a apăra drepturile şi interesele legitime ale membrilor săi sau 
ale consumatorilor, în general. Cu alte cuvinte, aceste asociaţii 
de consumatori nu se constituie în vederea dobândirii sau utilizării 
de bunuri şi servicii, nu sunt veritabili consumatori, ci au rolul de a 
apăra şi promova drepturile consumatorilor, includerea acestora 
în deiniţia legală neiind necesară, iind suicientă reglementa‑

rea regimului lor juridic ca entitate distinctă în actele normative 
menţionate[2].

În doctrină se semnalează faptul că dubla reglementare a aso‑

ciaţiilor de consumatori, aplicabilă concomitent, trădează super‑
icialitatea legiuitorului român în acest domeniu, cu atât mai mult 
cu cât, din niciuna din aceste variante de reglementări nu se pot 
identiica repere concrete despre misiunea procesuală a acestora 
în susţinerea intereselor colective ori individuale[3].

[1] Pentru o argumentare detaliată a acestei interpretări, a se vedea 
J. Goicovici, Noţiunea de consumator în reglementarea Legii nr. 363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii, în P.R. nr. 5/2009, p. 17.

[2] La nivelul U.E., cele mai reprezentative asociaţii de consumatori, 
ANEC (The European Consumer Voice in Standardisation) şi BEUC (The 
European Consumers Organization), au fost receptate de consumatori 
drept entităţi distincte.

[3] J. Goicovici, op. cit., p. 24.
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O deiniţie legală a asociaţiilor de consumatori regăsim în 
prevederile art. 30 din OG nr. 21/1992 modiicată prin Legea 
nr. 363/2007 şi anume: organizaţii neguvernamentale, cu perso‑

nalitate juridică, conform legii şi care, fără a urmări realizarea de 
proit pentru membrii lor, au ca unic scop apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, în 
general.

Prin urmare, potrivit acestei deiniţii, asociaţiile de consumatori 
nu urmăresc realizarea de proit, şi trebuie, pe de o parte, să aibă 
un singur scop şi anume „apărarea intereselor legitime”[1], iar pe 
de altă parte, aceste asociaţii pot ocroti atât drepturile şi interesele 
membrilor săi, cât şi drepturile şi interesele altor consumatori (alţii 
decât proprii membri).

Deoarece nici OG nr. 21/1992 modiicată, nici Codul consu‑

mului nu reglementează constituirea de asociaţii de consumatori, 
sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun relative la constituirea 
persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial – adică 
dispoziţiile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii[2] .

Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor se constituie la nivel 
central precum şi la nivel judeţean şi local. Potrivit dispoziţiilor 
art. 37 din OG nr. 21/1992 şi similar art. 32 din Codul consumului, 
asociaţiile de consumatori au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) de a i sprijinite logistic de către organismele administraţiei 
publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor; 

b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
c) de a informa autorităţile competente cu privire la prezenţa 

pe piaţă a unor produse neconforme sau care pun în pericol via‑

ţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze 
abuzive în contracte şi practicile incorecte ale comercianţilor în 
relaţia cu consumatorii;

[1] Aceste asociaţii de consumatori nu au deci posibilitatea prevederii 
în statut a altor scopuri, inclusiv a scopurilor accesorii – în acest sens 
vezi J. Goicovici, op. cit., p. 25.

[2] Din dispoziţiile OG nr. 26/2000 se desprind următoarele condiţii 
generale în materia constituirii asociaţiilor fără scop lucrativ: a) intenţia de 
asociere a cel puţin 3 persoane care, pe baza unei înţelegeri, vor să pună 
în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau 
aportul lor în muncă; b) încheierea de către asociaţi a actului constitutiv 
şi a statutului asociaţiei în forma autentică; c) avizul dat de ministerul de 
resort sau de organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în 
a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea viitoarea asociaţie; 
d) înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.


