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1. Context 

Uniunea Europeană a creat, începând din anii ’90, un cadru extins  de politici și de norme prin 

care se asigură drepturi ale consumatorilor europeni, precum și protecția acestora. Dintre cele mai 

recente documente se pot enumera: 

 Agenda consumatorului din 2012 (care a expirat în 2020); 

 Pachetul de măsuri „Noile avantaje pentru consumatori”:  

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și  

Social European  Noile avantaje pentru consumatori - COM(2018) 183; 

 Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare 

pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor - COM(2018) 184; 

 Directivă a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună 

asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea 

acestor norme. 

În noua situație de fapt, acest cadru de politici trebuie adaptat, pentru a răspunde nevoilor imediate 

ale consumatorilor europeni, ale căror cheltuieli reprezintă 54% din PIB-ul UE1. 

Necesitatea noii Agende 

Pandemia a relevat lacunele legislației referitoare la consumatori (legate, mai ales, de rambursarea 

costurilor pachetelor de vacanțe, practicile comerciale neloiale în comerțul electronic etc.). Deci, 

Agenda se pliază pe noile realități, create, pe de o parte, de pandemie, pe de altă parte de direcțiile 

                                                 
1 Cu privire la ponderea și structura cheltuielilor consumatorilor europeni, precum și politicile în domeniu, vezi New 

consumer agenda, European Parliamentary Research Service, February 2021. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_696_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012DC0225
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_183_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_183_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_184_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_184_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679079/EPRS_BRI(2021)679079_EN.pdfhttps:/www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679079/EPRS_BRI(2021)679079_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679079/EPRS_BRI(2021)679079_EN.pdfhttps:/www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679079/EPRS_BRI(2021)679079_EN.pdf
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principale de acțiune ale Comisiei von der Leyen, în principal tranziția verde și cea digitală. 

Astfel, abordările cuprinse în Agendă vin în completarea altor inițiative (Pactul ecologic european, 

Un nou Plan de acțiune privind economia circulară Pentru o Europă mai curată și mai competitivă 

și Comunicarea privind conturarea viitorului digital al Europei). De asemenea, agenda va 

funcționa ca un ghid de punere în aplicare a Programului privind piața unică inclus în noul cadru 

financiar multianual. 

 

2. Prezentarea comunicării 

Agenda stabilește politicile în domeniu până în 2025 și prevede acțiuni concrete în cinci domenii-

cheie; pentru fiecare acțiune sunt prevăzute și propunerile de modificare sau actualizare a 

legislației existente.  

 Tranziția verde 

O mai bună informare a consumatorilor și protejarea acestora împotriva dezinformării ecologice și 

obsolescenței timpurii, acces la informații fiabile (Comisia pregătește o serie de inițiative sau le 

dezvoltă pe cele în curs:  Inițiativa privind produsele sustenabile,  Inițiativa privind produsele 

electronice circulare,  Inițiativa referitoare la un încărcător comun pentru telefoanele mobile și alte 

dispozitive mobile etc.). De asemenea, pregătește o strategie privind produsele textile și propune 

revizuirea Directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. 

 Încurajarea angajamentelor voluntare ale întreprinderilor pentru un consum durabil. 

Pentru a susține repararea produselor și achiziționarea de produse circulare și durabile se propune 

revizuirea, după 2022, a  Directivei UE privind anumite aspecte referitoare la contractele de 

vânzare de bunuri2. 

 Tranziția digitală  

 Consolidarea protecției consumatorilor în contextul digitalizării serviciilor financiare cu 

amănuntul – se propune revizuirea Directivei privind creditele de consum3 și a Directivei privind 

comercializarea la distanță a serviciilor financiare4. 

 Abordarea noilor provocări în materie de siguranță a produselor apărute ca urmare a noilor 

tehnologii și a comerțului online - se propune revizuirea Directivei privind siguranța generală a 

produselor5. 

 Asigurarea protecției consumatorilor și protejarea drepturilor fundamentale în raport cu 

inteligența artificială -  Comisia va propune un act juridic orizontal de stabilire a unor norme în 

materie de inteligență artificială. 

 Combaterea practicilor comerciale online care încalcă drepturile consumatorilor – se 

propune actualizarea documentelor de orientare referitoare la Directiva privind practicile 

comerciale neloiale6 și la Directiva privind drepturile consumatorilor7 (precum și alte acte sau 

acțiuni suplimentare necesare).  

 Asigurarea efectivă a respectării legislației și căi de atac eficace 

 Coordonarea și sprijinirea activității de asigurare a respectării legislației a rețelei de cooperare în 

materie de protecție a consumatorului, pentru a combate practicile ilegale. 

                                                 
2 Mai multe informații, în acest sens, găsiți aici.   
3 European Commission - Evaluation of Directive 2008/48/EC on credit agreements for consumers. Final Report, 

February 2020 - https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ccd_evaluation_final_report_2020.pdf  
4 European Commission - Evaluation of Directive 2002/65/EC on Distance Marketing of Consumer Financial 

Services. Final Report . 
5 Mai multe informații, în acest sens, găsiți aici.  
6 Mai multe informații, în acest sens, găsiți aici.  
7 Mai multe informații, în acest sens, găsiți aici.   

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_67_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2018:0441:FIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0771&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0771&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32008L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ccd_evaluation_final_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dmfsd_evaluation_final_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
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 Sprijinirea autorităților prin furnizarea de instrumente electronice comune și inovatoare 

pentru anchetele online. 

 Evaluarea setului de instrumente de care dispun autoritățile pentru a combate practicile 

care încalcă legislația UE în domeniul protecției consumatorilor – se propune evaluarea 

Regulamentului UE privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 

respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului8. 

 Vulnerabilitatea consumatorilor  

 Asigurarea accesibilității la internet mai ales a consumatorilor vulnerabili, bătrâni sau a 

celor cu dizabilități. 

 Îmbunătățirea accesului la servicii de consiliere financiară, inclusiv prin sprijinirea 

inițiativelor locale, prin care se oferă consiliere și în zonele îndepărtate. 

 Consolidarea siguranței produselor pentru îngrijirea copiilor – se propune revizuirea 

Directivei privind siguranța generală a produselor, prin inserarea  de noi cerințe de siguranță 

pentru produsele pentru îngrijirea copiilor. Comisia intenționează, de asemenea, să sprijine 

eșantionarea și testarea produselor pentru copii prin activități coordonate de supraveghere a pieței 

realizate de statele membre. 

 Protecția consumatorilor în context global 

 Oferirea de sprijin în materie de reglementare țărilor partenere ale UE. Cooperarea și schimbul 

de date cu privire la produsele periculoase cu țările în care există piețe similare ar putea fi un alt mod prin 

care să fie asigurată siguranța consumatorilor din UE. 

 Instituirea unui plan de acțiune cu China pentru a consolida cooperarea în domeniul 

siguranței produselor în ceea ce privește produsele comercializate online. 

După lansarea propunerii: 

 La 4 decembrie 2020, a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE Directiva privind acțiunile 

în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. 

 La 25 ianuarie 2021, Comisia Europeană a lansat faza pilot a inițiativei Angajamentelor 

privind consumul ecologic.  Companiile din sectoarele nealimentare și cele din sectorul de vânzare 

cu amănuntul interesate au fost invitate să contacteze direct Comisia Europeană până la sfârșitul 

lunii martie 2021. 

Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au publicat rezultatele 

unei verificări a site-urilor web, un exercițiu care se efectuează în fiecare an pentru a se identifica 

încălcări ale legislației UE în materie de protecție a consumatorilor pe piețele online - „Verificarea 

dezinformării ecologice online: în jumătate din cazuri folosirea mențiunii „ecologic” nu este 

întemeiată pe dovezi”. 

Împreună cu OECD și Health Canada, Comisia Europeană a lansat o campanie globală de 

conștientizare cu privire la siguranța jucăriilor vândute online. 

 

Evoluții ulterioare prezentării propunerii 

La 22 februarie 2021 Consiliul a adoptat un set de concluzii ca răspuns la comunicarea Comisiei 

intitulată „Noua agendă privind consumatorii”. Concluziile oferă orientări politice cu privire la 

gama largă de acțiuni anunțate de Comisie în cadrul agendei, subliniind necesitatea de a aborda 

preocupările consumatorilor în cadrul altor politici sectoriale ale UE, cum ar fi cele legate de 

tranziția verde și cea digitală. Consiliul salută intenția Comisiei de a aborda, în viitoarele 

propuneri legislative, aspecte precum „dreptul la reparare”, protecția consumatorilor online și 

offline și siguranța produselor, precum și prevenirea supraîndatorării. 

La 25 februarie 2021,  miniștrii responsabili de piața internă și de industrie au organizat  o 

dezbatere de orientare referitoare la Noua agendă privind consumatorii, cu scopul de a discuta 

rolul întreprinderilor și al consumatorilor în promovarea redresării economice și a rezilienței.  

                                                 
8 Mai multe informații, în acest sens, găsiți aici.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0022
https://ec.europa.eu/info/events/launch-pilot-phase-green-consumption-pledge-initiative-2021-jan-25_en
https://ec.europa.eu/info/events/launch-pilot-phase-green-consumption-pledge-initiative-2021-jan-25_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_269
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_269
https://view.genial.ly/5fc9028baf307f0cfb770628
https://view.genial.ly/5fc9028baf307f0cfb770628
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/new-consumer-agenda-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/02/22/new-consumer-agenda-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/media/48566/background-brief-internal-market-vtc-25-2-21.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en
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3. Poziții ale altor  instituții europene și ale partenerilor sociali 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Parlamentul European  

 

Parlamentul European nu a adoptat o rezoluție specifică pe Agenda consumatorilor, dar a adoptat 

rezoluții și a prezentat rapoarte pe probleme punctuale: 

 Rezoluția PE Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori, prin 

care se cere furnizarea de informații precontractuale cu privire la durata de viață a produselor; 

etichetarea obligatorie în acest sens, un mecanism comun de răspundere producător-vânzător, 

măsuri pentru a facilita repararea și reutilizarea produselor, introducerea unui „pașaport digital” 

pentru produse. 

 Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate 

cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe, prin care se solicită examinarea legislației 

referitoare la siguranța produselor și  un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. 

 Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă 

pentru inteligența artificială, prin care se cere actualizarea regimurilor de răspundere civilă. 

 Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind 

serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice, prin care se cere respectarea criteriilor 

de transparență în stabilirea prețurilor în comerțul online. 

 Rezoluția PE din 25 noiembrie 2020 referitoare la siguranța produselor pe piața unică, prin 

care se cere publicitate transparentă, posibilitatea de utilizare integrală a funcțiilor dispozitivelor și 

produselor cumpărate, actualizarea regulilor de supraveghere a pieței unice, pentru toate 

produsele, cumpărate off- sau online, abordarea siguranței produselor din perspectiva noilor 

provocări tehnologice. 

 

3.1.2. Consiliul UE 

La 22 februarie 2021, Consiliul a adoptat concluziile  la Comunicarea Comisiei „Noua agendă 

privind consumatorii: Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă”; 

documentul susține domeniile și acțiunile cheie propuse de Comisie, precum și abordarea holistică 

a noii Agende, subliniind necesitatea cooperării și coordonării între Comisia Europeană și statele 

membre. De asemenea, încurajează statele membre să susțină consumatorii pentru ca aceștia să 

devină actori relevanți în tranziția verde și cea digitală și susține propunerile de revizuire  a 

legislației europene în domeniu. 

 

3.2. Poziții ale partenerilor sociali 

Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC)  a salutat noua Agendă, dar a avertizat asupra 

modalităților de aplicare a acesteia. A subliniat necesitatea cunoașterii de către consumatori a 

legislației europene și naționale în domeniu. 

Asociația Europeană pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorilor în Standardizare (ANEC) 

a subliniat că poziția vulnerabilă a consumatorilor în contextul noilor tehnologii digitale presupune 

noi reguli pentru abordarea acestora. 

Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) cere 

să le fie asigurate consumatorilor informațiile necesare, subliniază necesitatea campaniilor de 

educare a consumatorilor, precum și  promovarea consumului responsabil a tuturor resurselor.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0319_RO.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48560/st06364-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48560/st06364-en21.pdf
https://www.beuc.eu/publications/consumer-groups-welcome-new-eu-consumer-policy-strategy-next-five-years/html
https://www.anec.eu/publications/position-papers/855-anec-position-on-the-new-eu-consumer-agenda-2021-2027-response-to-the-ec-roadmap-consultation
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/421f1f06-17c9-ce8a-8f54-f817dce9ac13
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4. Situația în România 

Domeniul protecției consumatorilor este gestionat de către Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor (ANPC). 

În cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor funcționează Centrul European al 

Consumatorilor, proiect cofinanțat de Comisia Europeană și Guvernul României, are ca obiectiv 

informarea și conștientizarea consumatorilor români asupra beneficiilor pieței unice europene și a 

drepturilor care decurg din statutul de consumator european9. 

Consiliul Concurenței este autoritatea responsabilă cu aplicarea regulilor de concurență, având ca 

principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței 

libere. Consiliul Concurenţei a supus consultării publice Proiectul de Ordonanță de urgență a 

Guvernului privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a 

transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 

Camera Deputaților 

 susține tranziția către un model de creștere regenerativă și contracararea risipirii resurselor de 

către consumatori și necesitatea informării consumatorilor în ce privește schimbările pe plan social și 

economic, pentru asigurarea unui viitor sustenabil (HCD 34/2020); 

 consideră că trebuie să se acționeze în continuare pentru a asigura aplicarea pe scară largă a 

noii Agende pentru consumatori, printre altele un cadru normativ clar și ușor de utilizat pentru 

informarea online a consumatorilor (HCD 32/2020). 

Documentele consultate 

 Un nou Plan de acțiune privind economia circulară Pentru o Europă mai curată și mai 

competitivă;  

 Directiva privind drepturile consumatorilor;  

 Directiva privind practicile comerciale neloiale;  

 Directivă a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună 

asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea 

acestor norme.  

 

 

 

Dana Honciuc 

25 februarie 2021 

Actualizat 

02 martie 2021 

                                                 
9 În 2020 a instrumentat peste 5.200 solicitări de la consumatori români și peste 270 de solicitări de la consumatori din 

alte state UE, plus Norvegia, Islanda și Marea Britanie, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale 

Consumatorilor din statele de reședință ale consumatorilor, cu o creștere totală de 37% față de anul 2019. 

 

https://anpc.ro/
https://anpc.ro/
https://eccromania.ro/
https://eccromania.ro/
http://www.consiliulconcurentei.ro/
http://www.consiliulconcurentei.ro/consiliul-concurentei-supune-spre-consultare-publica-proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-privind-masurile-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2019-1150-al-parlamentului-eu/
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1795799347/HCD_COM(2020)_98_Anonimizat.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F161459741/HCD_COM(2020)_94_Anonimizat.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161

