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PRELIMINARII 

În etapa actuală, în Republica Moldova, una din prioritățile de dezvoltare 

ale statului continuă a fi creşterea nivelului de protecţie a consumatori- 

lor, precum şi promovarea drepturilor consumatorilor în conformitate cu legis-

lația. Protecția intereselor economice ale consumatorilor constituie o disciplină 

la nivel de master, derivată din Dreptul protecției consumatorilor, având ca 

obiect de studiu raporturile de drept privat cu caracter economic în domeniul 

protecției consumatorilor. Normele de protecție a consumatorilor au potențialul 

de a îmbunătăți rezultatele de pe piață pentru întreaga economie. Acestea fac  

ca piețele să fie mai echitabile și, prin ameliorarea calității informațiilor 

furnizate consumatorilor, pot duce la rezultate mai bune în materie de mediu  

și piață socială. Capacitarea consumatorilor și protejarea eficientă a siguranței  

și a intereselor lor economice au devenit obiective esențiale ale politicii  

Uniunii Europene. 

Cu referire la practica Uniunii Europene, se constată că, în prezent, 

libera circulaţie a mărfurilor constituie calea de realizare a unei piețe deschise 

pentru afaceri în Europa. Noul cadru legislativ privind comerţul în Uniunea 

Europeană a fost transpus treptat în sistemul Republicii Moldova prin 

armonizarea legislației consumeriste, fapt ce reprezintă un răspuns la tendința 

de integrare europeană. Acesta constă dintr-un pachet vast de măsuri menite 

să elimine obstacolele rămase în calea liberei circulaţii a produselor şi-i 

imprimă un impuls major comerţului cu bunuri între statele membre ale 

Uniunii Europene. 

În ultimii zece ani, acţiunile Guvernului au înregistrat o serie de progrese 

importante raportate la protecţia consumatorilor, în special în privinţa 

dezvoltării cadrului normativ şi determinării celor mai importante instrumente 

juridice pentru protecţia consumatorului; de asemenea, au fost înregistrate 

îmbunătăţiri semnificative în privinţa reglementării calităţii şi inofensivităţii 

multor produse şi servicii.  

Prezentul Suport de curs pentru disciplina „Protecţia intereselor eco-

nomice ale consumatorilor” satisface necesitățile didactice și impulsionează 

creşterea nivelului de cunoaștere a unei discipline recente, dezvoltate în cadrul 

proiectului Erasmus+EU4CONS
1
, ce urmărește o abordare nouă, abilitând

consumatorul să devină un factor important în dezvoltarea economică, 

prin mărirea capacităţii sale decizionale, prin recuperarea prejudiciilor morale 

1
 www.infoconsumator.md 
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şi materiale, prin solicitarea încetării sau anulării practicilor comerciale 

incorecte sau a clauzelor abuzive din conţinutul contractelor încheiate cu 

consumatorii etc. 

Scopul principal urmărit la elaborarea Suportului de curs pentru dis-

ciplina „Protecţia intereselor economice ale consumatorilor” este concretizat 

prin formarea și dezvoltarea abilităților necesare de cunoaștere a reglemen-

tărilor naționale, privind protecția economică a consumatorilor prin prisma 

legislației europene, în mod special, în contextul modernizării Codului civil, 

fapt ce a generat o revoluție în domeniul protecției consumatorilor și a schimbat 

abordarea de protecție a consumatorilor. 

Suportul de curs „Protecţia intereselor economice a consumatorilor” este 

realizat în baza legislației naționale și europene, a literaturii juridice de 

specialitate, a practicii judiciare, fiind destinat utilizării în instituțiile de 

învățământ superior cu profil juridic și economic, precum și de către practicieni: 

avocați, notari, judecători etc. 
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Capitolul I  

ELEMENTE FUNDAMENTALE  

PRIVIND PROTECȚIA INTERESELOR ECONOMICE 

ALE CONSUMATORILOR 

Obiective operaţionale: 

 relatarea istoricului protecției consumatorilor; 

 identificarea izvoarelor specifice protecției intereselor economice ale con-

sumatorilor; 

 recunoaşterea drepturilor fundamentale ale consumatorilor; 

 dezvoltarea principiilor dreptului protecţiei consumatorilor; 

 clasificarea subiecților raporturilor de consum. 

1. ISTORICUL PROTECŢIEI CONSUMATORILOR

A. Prezentare generală 

Tratarea normativă actuală a protecţiei consumatorilor este o cale amplă de com-

promisuri istorice, condiţionate atât de anumite necesităţi ordinare ale vieţii sociale, cât şi 

de permanenta tendinţă spre perfecţionare. Relatând un scurt istoric privind protecția 

consumatorilor, trebuie menţionat că toate comentariile, ce țin de politica consumeristă, 

pornesc de la expresia formulată pentru prima dată de filosoful-economist Adam Smith, 

la începutul sec. al XVIII-lea, care a declarat că „unicul scop final al produsului este 

consumul”
2
, producătorul fiind subordonat cerinţelor consumatorului. 

Din punct de vedere istoric, utilizarea noţiunii de consumator, totuşi, este 

disputată între europeni şi nord-americani, astfel, încât: 

 SUA afirmă că preşedintele american John Fitzgerald Kennedy a utilizat, pentru 

prima data, noţiunea în faţa Congresului, în 1962, rostind celebrele cuvinte: 

„Consumers, by definition, include us all”
3
, iar 

 europenii pun pe seama economiştilor folosirea termenului, în timpul crizei 

economice din 1930
4
. Totuşi, pericolele generate de societatea de consum au fost 

denunţate, mai întâi, în Statele Unite ale Americii de filosofi, precum Herbert 

Marcuse, economişti, precum John Kenneth Galbraith şi Vance Packard, pentru ca, 

în anul 1962, în mesajul său despre starea naţiunii, preşedintele J. F. Kennedy să 

constate oficial că masa consumatorilor reprezintă, pe plan economic, grupul cel 

mai important, dar şi cel mai puţin ascultat
5
. 

2 Beauchard. J. Droit de la distribution et de la consummation. PUF, 1996, p.26. 
3 Consumatori, prin definiţie, suntem noi toţi. 
4 Fagnart J.L. s.a. Les pratiques du commerce et la protection et l'information du consommateur, Editions 

du Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, p.19. 
5 Calais-Auloy J., Temple H. Droit de la consommation, 8em édition, Dalloz, Paris, 2010, p.22. 
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fizice şi asociaţii familiale, autorizate, potrivit legii, înregistrate în baza de 

date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării ulterioare sau 

utilizării acestora ca produse consumabile. Un exemplu de astfel de comer-

cianţi îl constituie reţeaua magazinelor METRO, IKEA.  

 comercianţii detailişti:aceştia sunt, de fapt, comercianţi cu amănuntul, care 

vând produsele direct consumatorilor, pentru uzul personal al acestora. 

Comercianţii detailişti pot desfăşura activitatea în puncte fixe (structuri de 

vânzare) în sisteme ambulante sau folosind alte forme de vânzare.  

 prestatorul de servicii sau executorul de lucrări poate fi orice persoană juridică

sau fizică, care:

 este autorizată pentru activitatea de întreprinzător;

 prestează servicii sau execută lucrări.

Categoria prestatorilor de servicii este formată din toţi agenţii economici, care

desfăşoară activităţi comerciale, din care nu rezultă produse. Prestările de servicii către 

consumatori pot fi clasificate astfel:  

 prestaţii tehnice asupra produselor (de exemplu: reparaţii de produse electro-

nice, electrotehnice, electrocasnice în general, reparaţii bijuterii, curăţătorii 

chimice, reparaţii ceasuri, reparaţii încălţăminte etc.);  

 prestaţii pentru persoane (de exemplu: turism, servicii de cazare, alimentaţie 

publică, divertisment, frizerie-coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.); 

 servicii publice (de exemplu: transport în comun, alimentare cu apă, energie 

electrică, gaze naturale, energie termică, servicii poştale, telecomunicaţii, 

salubritate etc.).  

 comerciant se consideră orice persoană fizică sau juridical, care:

 acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale, de producţie sau

artizanale; 

 este în legătură directă cu consumatorul; 

 acţionează în scop comercial, în numele sau în beneficiul unui comerciant. 

De exemplu: un agent economic ce îşi plasează un spot publicitar pentru 

consumatori în vederea comercializării unor produse pentru slăbire. 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

1. Realizaţi o listă de cel puţin cinci ştiinţe juridice şi discipline economice care se

află în corelaţie cu Dreptul protecţiei consumatorilor şi argumentaţi legătura

interdisciplinară a acestora;

2. Realizaţi o structură explicativă, în care să puneţi în corespundere drepturile

enumerate în Dreptul protecţiei consumatorilor cu drepturile cetăţenilor expuse

în Constituţia Republicii Moldova;

3. Elaboraţi un lanţ al economiei de piaţă format din participanţii raportului de con-

sum, în care consumatorul este destinatarul final al produsului destinat consumului;

4. Exemplificaţi situaţii de încălcare a drepturilor consumatorilor.
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Capitolul II 

PRACTICILE COMERCIALE INCORECTE  

ALE ÎNTREPRINZĂTORILOR FAȚĂ DE CONSUMATORI 

Obiective operaţionale: 

 dezvoltarea prevederilor specifice privind practicile comerciale incorecte; 

 explicarea abordării europene a conceptului de practică comercială neloială; 

 clasificarea practicilor comerciale incorecte; 

 analizarea controlului statului și răspunderea privind utilizarea practicilor 

comerciale incorecte; 

 dobândirea cunoștințelor necesare privind identificarea practicilor comerciale 

incorecte prin prisma practicii judiciare europene. 

1. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PRACTICILE COMERCIALE INCORECTE

Umflarea artificială a prețurilor înainte de vânzări, pentru a vă face să credeți că 

ați beneficiat de o reducere semnificativă, referința profesionistului la un cod de con-

duită sau un semn de calitate care nu există, pentru a vă promite cadouri și, apoi, pentru 

a cere despăgubiri, hărțuirea locuinței dvs. pentru a vă convinge să cumpărați ceva: 

aceste practici comerciale, descrise ca „neloiale”, „incorecte” sunt pedepsite prin lege. 

A. Noțiunea practicii comerciale 

Practicile comerciale sunt reglementate de art. 1 din Legea privind protecția con-

sumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003 și sunt definite astfel: „practicile comerciale 

(practici ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii) ca orice acţiune, omisiune, 

comportament, declaraţie sau comunicare comercială, inclusiv publicitate şi comer-

cializare, efectuate de un comerciant în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau 

furnizarea unui produs consumatorilor”. 

La nivel european, practica comercială este definită prin Directiva nr. 2005/29 / 

CE din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ca „orice acțiune, omisiune, 

conduită, abordare sau comunicare comercială, inclusiv publicitate și marketing, din 

partea unui comerciant, direct legat de promovarea, vânzarea sau furnizarea unui 

produs către consumatori” [articolul 2 litera (d)]. Acestea din urmă pot fi un bun sau 

un serviciu care include bunuri imobile, un drept sau o obligație (articolul 2 litera (c)). 

În Franța, noțiunea de „practică comercială” nu apare în Codul consumatorului, 

fiind lăsată la libera apreciere a instanței de judecată de a da apreciere, în fiecare caz în 

parte, încadrării juridice a acestei acțiuni și/sau omisiuni din partea profesioniștilor. 

Conceptul de „practică comercială” este extrem de larg, deoarece cuprinde 

publicitatea, dar și toate procesele ce țin de comerț, adică orice formă de act direct 

legată de promovarea, vânzarea sau furnizarea de „un bun sau un serviciu către consu-
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telefonică în vederea contactării sale prin telefon cu privire la contractul 

încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea comer-

ciantului, mai mult decât tariful de bază.  

Primul paragraf nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de tele-

comunicații de a taxa aceste apeluri”. 

Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, s-a propus Curții să răs-

pundă la problemele preliminare înaintate de Landgericht Stuttgart (Tribunalul Regio-

nal din Stuttgart, Germania) cu privire la „Noțiunea «tarif de bază»”, care figurează în 

articolul 21 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, modificare a Directivei 93/13/CEE a 

Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și de 

abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului, care trebuie interpretată în sensul că:  

 consumatorul contactează comerciantul în cadrul unui serviciu post-vânzare, în 

ipoteza în care acesta din urmă a instituit o linie telefonică, pentru ca consu-

matorul să îl poată contacta și cu privire la un contract care a fost încheiat;  

 costurile facturate acestuia din urmă nu pot depăși costurile obișnuite, care i-ar fi 

fost facturate pentru un apel efectuat către un număr obișnuit (geografic) din 

rețeaua de telefonie fixă sau din rețeaua de telefonie mobilă”. 

Respectiv, Curtea a hotărât precum că noțiunea „tarif de bază”, vizată în 

articolul 21 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 

93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 

97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, trebuie interpretată astfel: costul 

unui apel aferent unui contract, încheiat și efectuat către o linie telefonică de asistență 

operată de un comerciant, nu poate depăși costul unui apel către o linie din rețeaua de 

telefonie fixă geografică sau mobilă standard. În măsura în care această limită este 

respectată, împrejurarea în care comerciantul respectiv realizează sau nu realizează 

beneficii, prin intermediul acestei linii telefonice de asistență, este lipsită de relevanță. 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

1. Imaginaţi-vă o situaţie de procurare a unui produs și/sau serviciu prin inducerea

în eroare a consumatorilor, și anume în baza practicilor comerciale incorecte;

2. Analizaţi aplicaţiile practice şi practica judiciară în Republica Moldova privind

practicile comerciale incorecte;

3. Identificaţi criteriile de apreciere a ilegalității practicilor comerciale incorecte;

4. Evaluaţi frecvenţa practicilor comerciale incorecte în Republica Moldova, mai

ales în raporturile de vânzare-cumpărare cu amănuntul.
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Capitolul III 

CLAUZELE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE ÎNCHEIATE 

CU CONSUMATORII 

Obiective operaţionale: 

 dezvoltarea prevederilor specifice privind protecţia consumatorilor împotriva 

clauzelor abuzive contractuale; 

 clasificarea clauzelor abuzive potrivit prevederilor Codului civil; 

 stabilirea controlului statului și răspunderii privind utilizarea clauzelor abuzive 

în contractele încheiate cu consumatorii; 

 dobândirea cunoştinţelor necesare privind identificarea clauzelor abuzive în 

cadrul contractului de consum; 

 aprecierea practicii judiciare europene referitor la clauzele abuzive în con-

tractele încheiate cu consumatorii. 

1. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE

ÎN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CONSUMATORII

Pentru determinarea elementelor de apreciere a caracterului abuziv al unei clauze 

prevăzute în contractul de consum, este foarte important ca, pentru fiecare sistem de 

drept, legiuitorul să dea o definiţie legală a clauzei abuzive. 

La prima vedere, noţiunea de clauză abuzivă pare a se contura cu o relativă 

uşurinţă. Totuşi, la o abordare mai atentă a câmpului ei de aplicare, şi anume a relaţiei 

agent economic şi consumator, şi a scopului protecţionist vizat de normele de consum, 

se observă că justificarea clauzei abuzive în domeniul abuzului de drept nu reprezintă 

utilitate practică. De exemplu, s-ar putea, oare, considera drept abuzivă exercitarea, de 

către agentul economic, a dreptului de a obţine profit de pe urma activităţii speculative 

pe care o desfăşoară, drept care, de altfel, îi este conferit prin lege sau în ce sens s-ar 

putea, oare, vorbi despre abuz în cazul agentului economic, care face uz de dreptul de 

a-şi exercita profesia în condiţiile legii? 

Observându-se, deci, conformitatea drepturilor acestora în scopul pentru care au 

fost conferite, credem că problematica expusă trebuie analizată dintr-o altă perspectivă. 

Normele de consum, datorită scopului protecţionist prin care îl vizează pe consumator, 

conturează nuanţat problemele abuzului de drept în raport cu formele specifice: de 

abuz de puterea economică şi abuz de poziţia dominantă. 

Doctrina economică, în special dreptul concurenţei, acordă o atenţie specială 

conceptului de abuz de drept prin prisma abuzului de putere economică şi de poziţie 

dominantă în contracte, întrucât priveşte echilibrul contractual şi interesele economice 

ale părţilor. Astfel, doctrinarii economişti estimează că abuzul de putere economică 

este o realitate socioeconomică, care marchează considerabil raporturile concurenţiale 
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contractului. Aceeași logică trebuie aplicată atunci când legea unui stat terț este aleasă 

pe baza unei clauze contractuale în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 

93/13/CEE
181

. 

Potrivit unei directive din dreptul Uniunii, nu sunt obligatorii pentru consumator 

clauzele abuzive care figurează într-un contract încheiat cu un profesionist. Curtea, 

sesizată cu numeroase cauze în acest domeniu, a clarificat domeniul de aplicare a 

dispozițiilor acestei directive.  

Curtea a precizat, mai întâi, că instanța națională are obligația de a examina din 

oficiu eventualul caracter abuziv al unei clauze contractuale. Această regulă, care se 

aplică, de asemenea, procedurilor de insolvență, nu permite instanței să modifice 

conținutul clauzei, ci trebuie doar să o determine să dispună neaplicarea acesteia
182

.  

Pe de altă parte, nu pot fi limitate în timp efectele nulității clauzelor „prag” 

(clauze care obligă consumatorul să plătească dobânzi minime) introduse în contractele 

de credit ipotecar încheiate cu consumatorii
183

. În sfârșit, atunci când o instituție 

financiară acordă un împrumut încheiat în monedă străină, ea trebuie să furnizeze 

împrumutatului informații suficiente pentru a-i permite să adopte o decizie prudentă și 

în cunoștință de cauză
184

. 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

1. Identificaţi criteriile de apreciere a caracterului abuziv al clauzelor contractelor

de consum;

2. Evaluaţi frecvenţa clauzelor abuzive admise în contractele de consum în

Republica Moldova, mai ales în contractele tip încheiate cu monopoliştii de pe

piaţa de prestări servicii consumatorilor (energie termică, gaz, apă etc.);

3. Imaginaţi-vă o situaţie de procurare a unui produs în baza unui contract de

consum și identificați cele mai frecvente clauze cu caracter abuziv;

4. Analizaţi practica judiciară națională în raport cu cea europeană privind clauzele

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

181 A se vedea poziția comună a autorităților naționale din rețeaua CPC în ceea ce privește protecția 

consumatorilor în rețelele sociale (noiembrie 2016), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_ro.htm 
182 Hotărârea din 4 iunie 2009, Pannon GSM, C-243/08, Hotărârea din 21 aprilie 2016, Radlinger și 

Radlingerová, C-377/14, Hotărârea din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10 
183 Hotărârea din 21 decembrie 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15, C-307/15 și C-308/15 
184 Hotărârea din 20 septembrie 2017, Andriciuc și alții, C-186/16 
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Capitolul IV 

PUBLICITATEA ÎNȘELĂTOARE ŞI COMPARATIVĂ 

ÎN CADRUL RAPORTURILOR DE CONSUM 

Obiective operaționale: 

 identificarea legislației aplicabile publicității înșelătoare și comparative și 

definirea noțiunii de publicitate înșelătoare și comparativă; 

 determinarea cerințelor generale cu privire la publicitate; 

 clasificarea tipurilor publicității înșelătoare interzise potrivit legii naționale; 

 analizarea prin comparare a categoriilor publicității potrivit Directivei UE 

nr.2006/114/CEE din 12.12.2006; 

 determinarea controlului de stat al publicității;  

 aprecierea practicii judiciare referitor la publicitatea înșelătoare și comparativă. 

1. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PUBLICITATEA ÎNȘELĂTOARE

ŞI COMPARATIVĂ

În viața de zi cu zi și, mai ales, pe internet, suntem bombardați cu reclame, care 

ne promit produse și servicii la un anumit standard de calitate și care ne induc în eroare 

să cumpărăm. Potrivit legislației naționale, precum și celei europene, publicitatea 

înșelătoare este interzisă, iar publicitatea comparativă trebuie să îndeplinească anumite 

condiții. Este foarte important ca consumatorii să fie informați asupra drepturilor lor, 

dar și profesioniștii asupra modalității de promovare legală a afacerii lor. 

Publicitatea este o formă de comunicare realizată în cadrul unei activități 

comerciale, industriale, meșteșugărești sau liberale, cu scopul de a promova furnizarea 

de bunuri sau servicii. Această practică comercială este reglementată de lege pentru a 

stimula concurența și a proteja consumatorii.  

Astfel, atât legislația națională, cât și cea europeană: 

– interzice formal orice publicitate înșelătoare;

– interzice orice practică publicitară, care promovează acte de concurență

neloială;

– și supune publicitatea comparativă la condiții stricte.

În consecință, orice profesionist, persoană fizică sau juridică, ce exercită acti-

vități comerciale, industriale, meșteșugărești sau liberale, trebuie să respecte preve-

derile care reglementează publicitatea. 

A. La nivel național 

Susceptibilă să deformeze, în mod essential, comportamentul economic al unui 

consumator și expres interzisă prin lege, publicitatea înșelătoare este reglementată 

direct și/sau indirect în mai multe acte normative, printre care:  
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– include în materialul promoțional o factură sau un document similar, pentru

care se solicită plata pentru a da impresia consumatorului că a comandat, deja,

produsul (produsele) în cauză (facturi false).

L. Calitatea agentului de publicitate 

Profesionistul este vinovat, dacă: 

– susține că este semnatar al unui cod de conduită atunci când nu este;

– afirmă, în mod fals, că un cod de conduită a fost aprobat de către un organism

public sau de altă natură;

– afișează un certificat, o etichetă de calitate (sau echivalent) fără a fi obținut;

– afirmă, în mod fals, că el, un alt profesionist sau un produs a fost aprobat sau

autorizat de un organism public sau privat fără a respecta condițiile de

aprobare, autorizare sau aprobare primite;

– declară, în mod fals, că este pe cale să-și înceteze activitățile sau să le sta-

bilească în altă parte.

M. Identitatea agentului de publicitate 

Profesionistul este vinovat, dacă: 

– promovează un produs similar cu cel al unui anumit producător, în așa fel,

încât să determine, în mod deliberat, consumatorul să creadă că produsul

provine de la acel producător, atunci, când nu este;

– afirmă sau dă impresia, în mod fals, că nu acționează în scopuri care intră în

sfera activității sale comerciale, industriale, meșteșugărești sau liberale sau se

prezintă, în mod fals, drept consumator.

N. Publicitate care promovează acte de concurență neloială 

Este interzisă promovarea unui sistem de promovare a piramidei, adică să lase 

un consumator să creadă că va percepe un avantaj (reducere comercială, bani etc.), 

dacă plătește o sumă inițială de bani și încurajează alți consumatori să intre în acest 

sistem și, la rândul lor, să plătească o contribuție. De exemplu, un consumator a 

declarant, în mod fals, că achiziționarea unui produs îi va permite să obțină un produs 

gratuit sau o reducere a unui produs, dacă, la rândul său, găsește alți 10 cumpărători. 

La rândul lor, acești cumpărători vor trebui să găsească alte 10 persoane ș.a.m.d. 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

1. Comparați, sub formă de tabel, publicitatea înșelătoare versus practicile comer-

ciale incorecte prin stabilirea unor criterii comune de apreciere;

2. Apreciați publicitatea înșelătoare interzisă potrivit legii naționale și dați exemple

cu cazuri reale din practică;

3. Identificați cazuri de control de stat al publicității prin elucidarea de sancțiuni

aplicate;

4. Apreciați practica judiciară națională, în raport cu cea europeană, în domeniul

publicității înșelătoare și comparative.
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Capitolul V 

CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU CONSUMATORI 

Obiective operaționale: 

 stabilirea legislației aplicabile contractului de credit în relațiile cu consumatorii 

la nivel național și european; 

 identificarea informaţiilor preliminare încheierii contractului de credit pentru 

consumatori; 

 determinarea cerinţelor referitoare la informaţii privind contractele de credit 

pentru consumatori; 

 analizarea prin comparare a cerinţelor referitoare la obligații și 

identificarea drepturilor părților în cadrul contractelor de credit pentru 

consumatori; 

 aprecierea practicii judiciare europene privind contractul de credit pentru 

consumatori. 

1. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND CONTRACTUL DE CREDIT

ÎN RELAȚIILE CU CONSUMATORII

A. Noțiuni specifice contractului de credit la nivel național 

În Republica Moldova, contractul de credit pentru consumatori este reglementat 

prin Legea nr.202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori, 

care are drept scop dezvoltarea cadrului legal necesar pentru asigurarea protecţiei 

intereselor economice ale consumatorilor, prin crearea de condiţii echitabile pentru 

obținerea creditelor de consum, precum şi prin stabilirea unor norme de comportament 

responsabil al creditorilor în acordarea creditelor pentru consumatori. 

În sensul art.1 din Legea nr.202 din 12.07.2013, se utilizează următoarele 

noțiuni juridice specifice: 

 bonitatea consumatorului – capacitatea consumatorului de a restitui, la scadenţă,

creditul conform contractului de credit, inclusiv dobânda şi costurile aferente;

 consumatorul – persoană fizică, ce intenţionează să comande ori să procure sau

care comandă, procură ori foloseşte produse şi servicii pentru necesităţi nelegate

de activitatea de antreprenor sau cea profesională;

 creditorul – persoană fizică sau juridică, ce acordă sau se angajează să acorde cre-

dite sau împrumuturi fiind în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale;

 contractul de credit pentru consumatori – contract prin care un creditor acordă sau

se angajează să acorde unui consumator un credit sub formă de amânare la plată,

împrumut sau alte facilităţi similare, cu excepţia contractului pentru prestarea de

servicii, în mod continuu, sau pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci

când consumatorul plăteşte pentru acestea în rate, pe toată durata furnizării lor;
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trebuie efectuată cu referire la momentul încheierii contractului în cauză și ținând 

seama, în special, de expertiza și cunoștințele băncii în ceea ce privește posibilele 

variații ale cursului de schimb și riscurile inerente subscrierii de un împrumut în 

valută străină. În acest sens, Curtea subliniază că o clauză contractuală poate crea un 

dezechilibru între părți, care se manifestă doar în timpul executării contractului. 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

1. Analizaţi informațiile precontractuale obligatorii ale contractului de credit prin

prisma prevederilor Codului civil;

2. Identificaţi corelația contractului de credit de consum prin prisma utilizării

clauzelor abuzive;

3. Explicaţi responsabilitatea agentului economic ca rezultat al încălcării regulilor

de protecție a consumatorilor în cadrul contractului de credit;

4. Identificați practica judiciară a Curții Supreme de Justiție privind contestarea

contractului de credit de consum și comentați deciziile respective.
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Capitolul VI 

 PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND CONTRACTELE 

LA DISTANȚĂ ȘI CONTRACTELE NEGOCIATE  

ÎN AFARA SPAŢIILOR COMERCIALE 

Obiective operaţionale: 

 determinarea legislației aplicabile vânzării la distanță de produse pentru 

consumatori; 

 identificarea elementelor de determinare contractuală de la distanță în raport cu 

prevederile Codului civil; 

 evaluarea caracteristicilor contractului negociat în afara spațiilor comerciale; 

 dobândirea cunoştinţelor necesare privind cerințele de conținut ale contractului 

negociat în afara spațiilor comerciale; 

 determinarea cerințelor de formă ale contractului negociat în afara spațiilor 

comerciale. 

1. PREVEDERILE SPECIFICE PRIVIND CONTRACTELE

LA DISTANȚĂ ȘI CONTRACTELE NEGOCIATE ÎN AFARA 

SPAŢIILOR COMERCIALE

A. Potrivit art.1013 din Codul Civil, sunt reglementare următoarele definiții 

privind vânzarea la distanță de produse pentru consumatori 

 contract la distanţă este:

– orice contractul negociat şi încheiat între profesionist şi consumator în cadrul

unui sistem de vânzări sau de prestări de servicii la distanţă organizat, fără

prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului,

– cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la

distanţă, până la şi în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice

comandă făcută de consumator care produce efecte obligatorii asupra lui.

 contractul negociat în afara spaţiilor comerciale – contract între un profesionist

şi un consumator, cel puțin una din condiţii:

a) este încheiat în prezenţa fizică a profesionistului şi a consumatorului într-un

loc, care nu este spaţiul comercial;

b) consumatorului i s-a făcut o ofertă în aceleaşi circumstanţe de la lit.a);

c) este încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin utilizarea

mijloacelor de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost

abordat, în mod personal, într-un loc care nu este spaţiu comercial;

d) este încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist în scopul de a

vinde consumatorului bunuri/servicii.
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printr-un contract la distanță, în cazul în care acesta din urmă și-a exercitat dreptul de 

retractare cu respectarea termenelor. 

Cu toate acestea, aceleași dispoziții nu se opun ca plata unei despăgubiri pentru 

utilizarea acestui bun să fie impusă consumatorului în ipoteza în care acesta ar fi 

utilizat bunul menționat, într-un mod incompatibil cu principiile de drept civil, precum 

buna-credință sau îmbogățirea fără justă cauză, cu condiția de a nu se aduce atingere 

finalității directivei menționate și, în special, eficacității și efectivității dreptului de 

retractare, ceea ce revine instanței naționale să stabilească. 

ACTIVITĂŢI PRACTICE: 

1. Analizaţi avantajele și dezavantajele vânzării la distanță de produse pentru

consumatori;

2. Identificaţi cel puțin cinci agenți economici ce practică vânzarea la distanță de

produse pentru consumatori și evaluați calitatea serviciilor lor în raport cu

vânzările tradiționale;

3. Apreciați validarea consimțământului consumatorului în cadrul contractului de la

distanță;

4. Evaluați modul de negociere a contractului în afara spațiilor comerciale în

condițiile în care este unul prestabilit de agentul economic.



159 

Capitolul VII 

RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSELE DEFECTUOASE 

ÎN RAPORT CU CONSUMATORII 

Obiective operaționale: 

 identificarea legislației aplicabile privind răspunderea pentru produsele defec-

tuoase oferite consumatorilor; 

 definirea noțiunii de calitate și determinarea elementelelor de identificare a 

acesteia; 

 clasificarea obligaţiilor agenţilor economici în raport cu consumatorii; 

 determinarea tipurilor termenelor oferite consumatorilor cu privire la produse; 

 analizarea răspunderii pentru existența pe piaţă a produsului defectuos sau 

periculos;  

 aprecierea practicii judiciare europene referitor la răspunderea pentru produ-

sele defectuoase oferite consumatorilor. 

1. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND RĂSPUNDEREA

PENTRU PRODUSELE DEFECTUOASE OFERITE CONSUMATORILOR

Răspunderea pentru produsele defecte survenite în situația în care un producător 

își asumă răspunderea delictuală pentru lipsa de siguranță a unuia dintre produsele sau 

serviciile sale, care provoacă daune oricărei persoane. Acesta este un regim de răspun-

dere specială. 

Prin urmare, în cazul în care un consumator a cumpărat un televizor, care a 

determinat scurtcircuitarea instalației electrice din locuinţa acestuia, ori a suferit arsuri 

din cauza acestui incendiu, consumatorul este în drept să solicite repararea 

prejudiciului provocat, graţie mecanismului răspunderii pentru prejudiciile generate de 

produse cu defecte. 

 La nivel european, răspunderea pentru produsele defecte a fost introdusă, 

pentru prima dată, la 25 iulie 1985, sub forma Directivei nr. 1985/374, modi-

ficată şi completată prin Directiva nr. 1999/34/CE, ce stabilea, respectiv, 

răspunderea pentru produse defectuoase. 

 La nivel naţional, directiva a fost transpusă, în cele din urmă, în legislația 

Republicii Moldova, mecanismul răspunderii pentru prejudicii este reglementat 

de Codul civil și alte legi speciale ce reglementează în norme speciale răspun-

derea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte. Aceste 

acte normative oferă o protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, 

care ar pune în pericol viaţa, sănătatea ori interesele legitime, fără a se exclude, 

aşadar, repararea prejudiciilor suferite de consumator. 
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vaccin și izbucnirea unei boli, care afectează partea vătămată, existența unei 

legături cauzale între eroarea atribuită vaccinului și prejudiciul suferit de partea 

vătămată va fi întotdeauna considerată a fi stabilită, dacă sunt furnizate dovezi 

circumstanțiale predeterminate specifice în sprijinul legăturii cauzale. 

ACTIVITĂȚI PRACTICE: 

1. Identificați, sub formă de tabele, legislația aplicabilă privind răspunderea pentru

produsele defectuoase oferite consumatorilor;

2. Determinați documentele necesare ce stabilesc calitatea produselor și/sau

serviciilor;

3. Comparați obligațiile producătorului față de obligațiile vânzătorului și presta-

torului prin stabilirea asemănărilor și deosebirilor;

4. Identificați încălcările din Codul Contravențional pentru vânzarea de produse

defectuoase și examinați sancțiunile contravenționale.
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A N E X E

ANEXA nr.1 

LISTA PRACTICILOR COMERCIALE CONSIDERATE

CA FIIND ÎNŞELĂTOARE 

Potrivit art.13 alin.(12) din Legea nr.105 din 13.03.2003, sunt considerate ca 

fiind înşelătoare, în orice situaţie, următoarele practici comerciale:  

a) Afirmarea, de către comerciant, că este parte semnatară a unui cod de conduită

în cazul în care nu este;

b) afişarea unui certificat, a unei mărci de calitate sau a unui echivalent fără a fi

obţinută autorizaţia necesară;

c) afirmarea că un cod de conduită a primit aprobarea unei entităţi publice sau a

unei alte entităţi în cazul în care aprobarea nu a fost primită;

d) afirmația că un comerciant, inclusiv practicile sale comerciale, sau un produs al

său a fost agreat, aprobat ori autorizat de o entitate publică sau privată fără un

temei real sau fără a îndeplini condiţiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau

autorizarea obţinută;

e) lansarea unei invitaţii de a cumpăra produse la un anumit preţ în cazul în care

comerciantul nu dezvăluie în invitaţie existenţa unor motive rezonabile în a căror

bază ar aprecia că nu va putea să furnizeze, el însuşi sau prin intermediul altui

comerciant, acele produse sau produse similare la acelaşi preţ, pentru o perioadă

şi într-o cantitate rezonabilă, avându-se în vedere produsul, amploarea publi-

cităţii şi preţul oferit;

f) lansarea de către comerciant a unei invitaţii de a cumpăra produse la un anumit

preţ, în scopul promovării unui produs similar, pentru a recurge ulterior la una

din următoarele acţiuni: să refuze prezentarea produsului ce a făcut obiectul

publicităţii; să refuze preluarea comenzii privind respectivul produs sau livrarea

lui într-un termen rezonabil; să prezinte un eşantion cu defecte;

g) afirmația falsă că un produs va fi disponibil doar pentru o perioadă foarte

limitată de timp sau că va fi disponibil doar în anumite condiţii, pentru o

perioadă foarte limitată, în scopul obţinerii unei decizii imediate şi lipsirii

consumatorilor de alte posibilităţi sau de un termen suficient pentru a putea face

o alegere în cunoştinţă de cauză;

h) angajamentul comerciantului de a furniza un serviciu post-vânzare către consu-

matori fără a-i informa, în mod clar, pe aceştia, înainte de angajarea lor în tran-

zacţie, referitor la limba în care furnizează serviciul în situaţia în care, înaintea

încheierii tranzacţiei, comerciantul a comunicat cu consumatorul în altă limbă

decât limba oficială a statului în care se prestează serviciul;

i) afirmarea sau crearea impresiei că un produs poate fi vândut, în mod legal, în

situaţia în care acest lucru nu este posibil;
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j) prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege, ca o caracteristică dis-

tinctă a ofertei comerciantului;

k) utilizarea unui context editorial în mass-media în vederea promovării unui

produs pentru a cărui publicitate comerciantul a plătit, fără însă ca publicitatea să

fie precizată clar fie în cuprins, fie prin imagini ori sunete uşor de identificat de

către consumator (publicitate mascată);

l) lansarea de afirmaţii nefondate cu privire la natura şi amploarea riscului pentru

securitatea personală a consumatorului sau a familiei acestuia în situaţia în care

consumatorul nu achiziţionează produsul;

m) promovarea de către comerciant, cu intenţia de a induce în eroare consumatorul,

a unui produs care se aseamănă cu un produs similar fabricat de un producător

anume, astfel încât consumatorul să creadă că produsul este fabricat de acest

producător;

n) crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoţional piramidal, pe care un

consumator îl ia în considerare datorită posibilităţii de a primi remuneraţia doar

ca urmare a introducerii unui alt consumator în sistem şi nu ca urmare a vânzării

sau a consumului produselor;

o) afirmarea, de către un comerciant, că îşi încetează activitatea sau că se stabileşte

în altă parte în cazul când acest lucru nu este adevărat;

p) afirmarea că un produs poate spori şansele de câştig la jocurile de noroc;

q) afirmarea neîntemeiată că produsul poate vindeca boli, disfuncţii sau malformaţii;

r) transmiterea de informaţii inexacte cu privire la condiţiile oferite de piaţă sau cu

privire la posibilitatea achiziţionării produsului cu intenţia de a determina

consumatorul să cumpere produsul în condiţii mai puţin favorabile decât în

condiţiile normale ale pieţei;

s) afirmarea, în cadrul unei practici comerciale, că se va organiza un concurs sau se

va oferi un premiu în scopuri promoţionale fără a acorda premiul promis sau un

echivalent rezonabil;

t) descrierea unui produs ca fiind „gratuit”, „fără costuri” sau în termeni similari,

în cazul în care consumatorul trebuie să suporte şi alte costuri, în afară de

costurile inevitabile ce rezultă din practica comercială, inclusiv plata pentru

livrarea sau ridicarea produsului;

u) includerea în materialele publicitare a unei facturi sau a unui document similar

referitor la plată, prin care consumatorului i se creează impresia că deja a

comandat produsul promovat, când, de fapt, el nu l-a comandat;

v) afirmația falsă sau crearea impresiei false că acţiunile comerciantului nu sunt

legate de activităţile sale comerciale, industriale, de producţie sau artizanale ori

falsa prezentare a sa în calitate de consumator;

w) crearea impresiei false că serviciul post-vânzare cu privire la un produs este

disponibil într-un stat, altul decât cel în care produsul este vândut.
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ANEXA nr.2 

LISTA PRACTICILOR COMERCIALE CONSIDERATE 

CA FIIND AGRESIVE 

Potrivit art.13 alin.(12) din Legea nr.105 din 13.03.2003 sunt considerate ca 

fiind agresive, în orice situaţie, următoarele practici comerciale:  

a) crearea impresiei consumatorului că nu poate părăsi sediul comerciantului până

când nu se încheie un contract;

b) efectuarea de vizite personale la domiciliul consumatorului, ignorând solicitarea

acestuia de a pleca sau de a nu reveni, cu excepţia cazului în care legea permite

acest lucru în vederea îndeplinirii unei obligaţii contractuale şi în măsura în

care o permite;

c) solicitarea insistentă şi nedorită prin telefon, fax, email sau prin alt mijloc de

comunicare la distanţă, cu excepţia cazului în care legea permite acest lucru în

vederea îndeplinirii unei obligaţii contractuale şi în măsura în care o permite;

d) solicitarea de la un consumator, care doreşte să execute o poliţă de asigurare de a

prezenta documente care, în mod rezonabil, nu pot fi considerate relevante

pentru a stabili dacă pretenţia este validă sau ignorarea sistematică a cores-

pondenţei pertinente, cu scopul de a-l determina pe consumator, să renunţe la

exercitarea drepturilor sale contractuale;

e) includerea într-o publicitate a unui îndemn direct adresat minorilor de a cumpăra

produsele promovate ori de a convinge părinţii sau alţi adulţi să cumpere

produsele promovate;

f) solicitarea unei plăţi imediate sau ulterioare pentru returnarea ori păstrarea în

condiţii sigure a produsului care a fost furnizat de comerciant, dar pe care

consumatorul nu l-a solicitat;

g) informarea explicită a consumatorului că, în cazul în care acesta nu cumpără

produsul ori serviciul, comerciantul riscă să îşi piardă serviciul sau mijloacele

de trai;

h) crearea falsei impresii consumatorului că a câştigat sau va câştiga un premiu, sau

un alt beneficiu echivalent ori că va câştiga, dacă va întreprinde o anumită

acţiune, când, în realitate, nu există niciun premiu sau un alt beneficiu echivalent,

când intrarea în posesia premiului sau a altui beneficiu echivalent este

condiţionată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de către

consumator.
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ANEXA nr.3 

LISTA CLAUZELOR CONSIDERATE ABUZIVE 

Potrivit art.1077 din Codul civil, sunt considerate abuzive clauzele care nu au 

fost negociate individual şi au ca obiect sau efect: 

1) excluderea sau limitarea răspunderii prevăzute de lege a profesionistului în cazul

decesului consumatorului sau al vătămării lui corporale, ca urmare a acţiunii sau

a inacţiunii profesionistului ori a persoanelor care acţionează în numele acestuia;

2) excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege ale consumatorului faţă de

profesionist sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori

al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale ale

profesionistului, inclusiv prin:

a) obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate obligaţiile, chiar în

cazul în care profesionistul nu îşi respectă obligaţiile corelative;

b) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a intenta acţiune în

instanţă de judecată;

c) obligarea consumatorului să demonstreze un anumit fapt, dacă, conform

legii, această sarcină îi revine profesionistului;

d) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a compensa o datorie

faţă de profesionist cu o creanţă, pe care consumatorul o poate avea faţă de

acesta;

3) obligarea consumatorului de a respecta clauze cu care acesta nu a avut posi-

bilitatea reală să se familiarizeze înainte de încheierea contractului;

4) faptul că contractul generează obligaţii în sarcina consumatorului, dar:

a) nu generează obligaţii în sarcina profesionistului; sau

b) obligaţiile profesionistului sunt supuse unei condiţii a cărei îndeplinire

depinde doar de voinţa acestuia din urmă;

5) acordarea permisiunii profesionistului de a reţine sumele plătite de consumator,

în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl

execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în

sumă cel puţin echivalentă de la profesionist, dacă acesta este partea care recurge

la rezoluţiune;

6) solicitarea, de la consumatorul care nu şi-a executat obligaţia fără justificare, a

unei penalităţi disproporţionate în raport cu prejudiciul cauzat prin neexecutarea

obligaţiilor contractuale;

7) acordarea dreptului profesionistului la rezoluţiune la discreţia sa, în timp ce

consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, sau acordarea permisiunii

profesionistului de a reţine sumele plătite pentru bunurile, lucrările sau serviciile,

care nu au fost încă furnizate de către acesta, în cazul în care profesionistul este

cel care recurge la rezoluţiune;
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8) acordarea posibilităţii profesionistului de a recurge la rezoluţiunea contractului

cu durată nedeterminată, fără un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu

excepţia cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru;

9) prelungirea de plin drept a unui contract cu durată determinată, în cazul în care

consumatorul nu şi-a exprimat intenţia de a-l prelungi sau nu, atunci când ter-

menul stabilit pentru ca consumatorul să îşi exprime intenţia de a prelungi

contractul este excesiv de devreme;

10) acordarea dreptului profesionistului de a modifica unilateral clauzele fără a avea

un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;

11) acordarea dreptului profesionistului de a modifica unilateral, fără a avea un

motiv întemeiat, care să fie precizat în contract sau prin referinţă la dispoziţiile

actelor normative în domeniu, orice caracteristici ale bunului, lucrării sau ale

serviciului care urmează să fie furnizat sau oricare alte condiţii ale furnizării;

12) prevederea ca preţul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea

de posibilităţi profesionistului să mărească preţul acestora fără să îi acorde

consumatorului dreptul corespunzător la rezoluţiune, în cazul în care preţul final

este nejustificat de mărit sau disproporţionat în raport cu preţul convenit la

încheierea contractului, ţinându-se cont de circumstanţele obiective care au

determinat profesionistul să modifice preţul;

13) acordarea dreptului profesionistului de a stabili, dacă bunurile, lucrările sau ser-

viciile furnizate sunt conforme cu contractul sau acordarea acestuia a dreptului

exclusiv de a interpreta orice clauză din contract;

14) limitarea obligaţiei profesionistului de a respecta angajamentele asumate de către

intermediarii ori de către reprezentanţii acestuia sau asumarea angajamentelor de

către acesta, cu condiţia respectării unei anumite formalităţi neprevăzute în mod

expres de lege;

15) acordarea posibilităţii profesionistului de a-şi transfera drepturile şi obligaţiile în

temeiul contractului, fără acordul consumatorului, cu excepţia cazului în care

acestea sunt transferate unei entităţi controlate de profesionist sau ca urmare a

unei fuziuni ori a unei alte reorganizări, iar un astfel de transfer nu este de natură

să afecteze, în mod negativ, dreptul consumatorului;

16) obligarea consumatorului de a soluţiona orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care

nu este cerut de lege, sau restricţionarea, în mod nejustificat, a dovezilor aflate la

dispoziţia consumatorului.
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ANEXA nr.4 

CLAUZE CONSIDERATE ABUZIVE DOAR ÎN CONTRACTELE 

ÎNCHEIATE CU CONSUMATORII 

Potrivit art.1078 din Codul civil, sunt considerate abuzive clauzele care nu au 

fost negociate individual în contractele încheiate cu consumatorii şi care au ca obiect 

sau efect: 

a) stabilirea, cu privire la toate litigiile născute din asemenea contract, competenţei

jurisdicţionale excepţionale a instanţei de la locul unde profesionistul îşi are

sediul. Această dispoziţie nu se aplică dacă instanţa aleasă este, totodată, cea de

la locul unde consumatorul îşi are domiciliul;

b) stabilirea unui termen de preaviz al declaraţiei de rezoluţiune a profesionistului

mai scurt decât termenul impus consumatorului;

c) excluderea sau limitarea drepturilor consumatorului în ceea ce ţine de protecţia

datelor cu caracter personal sau a vieţii private;

d) excluderea sau limitarea exercitării, de către consumator ,a excepţiilor ori a limi-

telor legale ale drepturilor de autor, care aparţin profesionistului, inclusiv cea de

a face o copie privată de pe operă;

e) acordarea dreptului profesionistului, în cazul în care obiectul comenzii nu este

disponibil, să furnizeze un echivalent fără a informa, în mod expres, consuma-

torul de această posibilitate şi de faptul că profesionistul trebuie să suporte

cheltuielile de returnare a ceea ce consumatorul a primit în temeiul contractului,

în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de a respinge prestaţia;

f) acordarea dreptului profesionistului să-şi rezerve un termen exagerat de lung sau

nemenţionat în mod corespunzător pentru a accepta sau a refuza o ofertă;

g) acordarea dreptului profesionistului să-şi rezerve un termen exagerat de lung sau

nemenţionat în mod corespunzător pentru a-şi executa obligaţiile care îi revin în

temeiul contractului;

h) solicitarea, de la consumator, a plăţii în avans excesive sau a garanţiilor excesive

de executare a obligaţiilor care îi revin. Această dispoziţie nu se aplică contrac-

telor din domeniul serviciilor financiare;

i) împiedicarea, în mod nejustificat, a consumatorului să obţină livrări sau reparaţii

din surse terţe adecvate;

j) legarea, în mod nejustificat, a contractului cu un alt contract cu profesionistul

sau cu un terţ într-un mod la care consumatorul nu se poate aştepta în mod

rezonabil;

k) impunerea unei sarcini excesive asupra consumatorului în cazul în care

consumatorul declară rezoluţiunea unui contract pe termen nedeterminat;

l) prelungirea cu mai mult de 1 an a termenului iniţial sau a termenelor de reînnoire a

contractului pentru furnizarea continuă de bunuri, lucrări sau servicii, cu
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excepţia cazului în care consumatorul dispune de un drept la rezoluţiune în orice 

moment, printr-un preaviz de maximum 30 de zile; 

m) acordarea posibilităţii profesionistului de a interzice sau a limita transferul

drepturilor aferente garanţiei cu ocazia înstrăinării bunului de către consumator

în folosul terţilor;

n) condiţionarea, de către profesionist, a prestării serviciului cu un anumit tip de

mijloc de măsurare, deşi mijlocul de măsurare utilizat de consumator este legal;

o) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a recurge la rezoluţiune, în

cazul în care profesionistul a modificat unilateral clauzele contractuale în

condiţiile prevăzute la art.1077 alin.(1) pct.10);

p) exonerarea profesionistului de obligaţia, dacă este prevăzută de lege, de a soma

consumatorul sau de a-i stabili un termen pentru executarea obligaţiilor con-

tractuale.



226 

ANEXA nr.5 

MATERIALUL ECC-NET  

„JURISDICŢIA ÎN CONTRACTELE TRANSFRONTALIERE ÎNCHEIATE 

DE CĂTRE CONSUMATORI” 

1. Introducere

În cazul contractelor transfrontaliere încheiate de 

consumatori, alături de problema determinării legii aplicabile 

contractului, se pune întrebarea care este instanţa competentă să 

soluţioneze un eventual litigiu, având în vedere că părţile 

contractului provin din state diferite. 

Tocmai pentru a oferi un răspuns acestei întrebări, a fost 

adoptat Regulamentul Consiliului 44/2001, care stabileşte 

reguli pentru determinarea competenţei instanţelor în materie 

civilă şi comercială. 

2. Regula generală

Regulamentul 44/2001 stabileşte ca regulă generală că o persoană poate fi 

acţionată în justiţie în faţa instanţelor din statul membru în care îşi are domiciliul, 

indiferent de naţionalitatea sa. 

3. Competenţa specială în materia contractelor

Atunci când un litigiu are ca obiect drepturi izvorâte dintr-un contract, 

competenţa aparţine instanţelor din statul în care obligaţia care formează obiectul 

cererii a fost sau urmează a fi executată: 

 dacă este vorba de o vânzare de mărfuri, competenţa aparţine instanţelor din

statul în care a fost sau ar fi trebuit să fie efectuată livrarea;

 dacă este vorba de o prestare de servicii, competenţa aparţine instanţelor din

statul în care serviciul a fost sau ar fi trebuit să fie prestat.

4. Competenţa specială în materia contractelor încheiate de consumatori

Regulamentul stabileşte reguli speciale pentru anumite contracte încheiate de 

consumatori. Sunt avute în vedere trei situaţii clare: 

 atunci când este vorba de o vânzare de bunuri mobile corporale în rate egale,

fixe şi eşalonate;

 atunci când este vorba de un împrumut rambursabil în rate egale, fixe şi

eşalonate sau de orice formă de credit încheiat în scopul finanţării vânzării de

bunuri mobile corporale;

 atunci când, în toate celelalte cazuri, contractul a fost încheiat cu o persoană care

desfăşoară activităţi comerciale sau profesionale în statul membru pe teritoriul

căruia este domiciliat consumatorul sau, prin orice mijloace, îşi direcţionează

activităţile spre acel stat membru sau spre mai multe state, inclusiv statul

membru respectiv, iar contractul intră în sfera de acţiune a acestor activităţi.
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Tot aici se stipulează clar că dispoziţiile speciale privind competenţa în 

contractele încheiate de consumatori nu se aplică contractelor de transport, altele 

decât cele care, pentru un preţ forfetar, oferă o combinaţie între călătorie şi cazare (spre 

exemplu, regulile speciale nu se vor aplica, dacă un consumator rezervă un zbor de la 

un operator de transport aerian dintr-un alt stat membru, dar se vor aplica, dacă a 

achiziţionat un pachet de servicii turistice care include, printre altele şi transportul) 

Pentru aceste trei situaţii, Regulamentul prevede reguli speciale, după cum 

consumatorul este reclamant sau pârât: 

 atunci când consumatorul are calitatea de reclamant (atunci când este iniţiatorul

unei acţiuni în instanţă împotriva comerciantului), poate înainta acţiunea fie

către instanţele din statul în care îşi are domiciliul, fie către instanţele din statul

de domiciliu al comerciantului;

 atunci când consumatorul are calitatea de pârât (atunci când comerciantul

iniţiază o acţiune în instanţă împotriva sa), comerciantul nu poate introduce

acţiunea decât la instanţele din statul în care consumatorul îşi are domiciliul.

Aceste reguli speciale rămân aplicabile chiar şi în situaţia în care prin contract se

impune consumatorului competenţa unei anumite instanţe. 

5. Etape

Care ar trebui să fie etapele în determinarea competenţei unei instanţe atunci

când dorim acţionarea în instanţă a unui comerciant: 

a) Verificăm dacă ne aflăm în una din cele trei situaţii:

 dacă răspunsul este pozitiv, atunci putem alege între a trimite acţiunea către

instanţele din statul nostru de domiciliu, fie către instanţele din statul în care îşi

află sediul comerciantul.

 dacă răspunsul este negativ, trecem la următoarea etapă.

b) În cazul în care nu se aplică dispoziţiile speciale privind consumatorii şi este vorba

de un contract, competenţa va aparţine instanţelor de la locul de executare a

obligaţiei care face obiectul cererii (locul livrării sau locul prestării de servicii).

c) Dacă niciuna din situaţiile arătate la punctele a şi b nu este valabilă, se va aplica

regula generală, respectiv competenţa va aparţine instanţelor din statul membru în

care îşi are domiciliul pârâtul.

6. Exemplu

Domnul D., consumator român, aflat în vizită în Germania, achiziţionează o

cameră foto de la un magazin din Berlin. Din cauza nenumăratelor probleme apărute în 

perioada de garanţie şi a eşuării oricăror încercări de soluţionare pe cale amiabilă, 

domnul D. hotărăşte să solicite rezoluţiunea contractului (restituirea contravalorii) pe 

calea unei acţiuni în instanţă. Care va fi instanţa competentă? Vom utiliza, pentru 

exemplificare, etapele arătate la punctul 5. 

a) Domnul D. nu se află în niciuna din cele trei situaţii. Nu este vorba de o vânzare în

rate sau de un împrumut, iar comerciantul nu îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul

României.
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b) În acest caz, se vor aplica regulile speciale privind competenţa în materie

contractuală. Prin urmare, având în vedere că este vorba de o vânzare de mărfuri,

competenţa va aparţine instanţelor din statul în care a avut loc livrarea. Livrarea

a avut loc în Germania, deci competenţa aparţine instanţelor germane.

7. Informaţii suplimentare

Nu trebuie făcută confuzie între determinarea legii aplicabile şi determinarea

instanţei competente în cazul contractelor transfrontaliere. Faptul că o acţiune este 

înaintată către o instanţă dintr-un anumit stat membru, nu înseamnă că legea contrac-

tului este cea a acestui stat. Este posibil ca, în urma celor două operaţiuni să rezulte, 

spre exemplu, că legea aplicabilă este cea ungară, iar instanţa competentă cea română. 

Hotărârile pronunţate într-un stat membru sunt recunoscute în celelalte state 

membre fără a fi nevoie de o procedură specială. Hotărârea străină nu poate fi supusă 

niciunei revizii pe fond. 

O procedură simplificată a fost stabilită pentru cererile cu valoare redusă 

începând cu 1 ianuarie 2009 şi având drept scop accelerarea soluţionării acestor litigii 

şi limitarea costurilor. 
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