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Rezumat. În economia modernă eficienţa pieţelor garantează în 

general o suveranitate efectivă a consumatorilor, care pe nedrept se 
consideră afectaţi de difuzarea pe scară largă a fenomenului de consum, 
dar care în realitate nu sunt decât expresia libertăţii de alegere a 
consumatorilor, practic a propriei lor autonomii. Pornind de la aceste 
aspecte, autorii şi-au propus în această lucrare ca, după o scurtă 
prezentare a evoluţiei politicilor de protecţie a consumatorului şi a 
originii şi evoluţiei fenomenului de consum în cadrul UE, să identifice şi 
să analizeze elementele critice cu impact asupra acestor politici, dar şi a 
primilor paşi întreprinşi de instituţiile şi de legislaţia statelor care 
alcătuiesc Comunitatea Europeană. Atenţia a fost focalizată îndeosebi 
asupra strategiilor viitoare programate de CE, evidenţiind necesitatea 
sprijinirii şi încurajării armonizării dintre legislaţiile naţionale ale 
statelor membre UE, pentru a putea răspunde în primul rând cererii tot 
mai presante din partea cetăţenilor (evident, principalii consumatori) de 
a avea legi cât mai simple şi clare, şi ca urmare de a fi protejaţi. Aşadar, 
protejarea consumatorilor devine dintr-un obiectiv mediat datorat 
intervenţiilor individuale ale instituţiilor comunitare (inspirate de dorinţa 
de armonizare a legislaţiilor naţionale aferente statelor membre UE cu 
privire la relaţiile economico-comerciale) una din principalele politici de 
intervenţie a organismelor comunitare. 
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1. Introducere 

„Consumatorismul” este un termen inventat pentru a defini o categorie 
specifică de analiză ce studiază fenomenul apărut odată cu dezvoltarea 
producţiei de masă şi a expansiunii consumurilor. Atât timp cât, pentru o mare 
parte a populaţiei, consumul a fost ancorat doar pentru a supravieţui, având în 
vedere veniturile reduse aflate la dispoziţie, analiza activităţii cu privire la 
consum a avut o prioritate minoră, foarte redusă fiind, de asemenea, şi atenţia 
acordată calităţii produselor şi serviciilor. Consumul îmbracă mai multe forme 
şi interpretări, una din acestea referindu-se la apariţia de noi „status” – purtători 
de nevoi, drepturi şi interese comune. Prin aceste caracteristici figura 
consumatorului ca subiect social a dobândit o importanţă crescută, până la a 
îmbrăca un rol esenţial în raport cu revoluţia economică. Acesta evocă drepturi 
de cetăţenie (a se avea în vedere raportul cu serviciile publice, cu şcoala, 
serviciile de îngrijire şi asistenţă medicală, administraţie publică), poate 
constitui subiect sau, din contra, obiect de piaţă, iar dacă este instruit şi în 
cunoştinţă de cauză, poate aspira la rolul de arbitru de piaţă, mai ales dacă se 
angrenează în asociaţii şi mişcări democratice, poate orienta dezvoltarea 
economico-socială şi civilă sau se poate resemna doar la un rol de subiect 
regizat. 

Rolul consumatorului în cunoştinţă de cauză şi activ poate fi foarte 
important, mai ales într-o optică de dezvoltare sustenabilă şi solidară. Se 
tratează, de asemenea, un fenomen care până acum câţiva ani era foarte puţin 
cunoscut, dar care în prezent implică şi companiile ce aspiră a se prezenta ca 
fiind moderne şi care consideră clientul ca fiind resursa primară, şi care acceptă 
sau, mai bine zis, caută confruntarea cu clientul exigent.  

2. Originea şi evoluţia fenomenului de consumatorism  

Fenomenul consumatorismului ia naştere în SUA, la începutul secolului 
al XX-lea, unde în anul 1906 primele proteste de masă au fost atât de puternice 
încât au constrâns guvernul federal să aprobe o serie de legi foarte importante 
ce impuneau un control, nu foarte restrictiv, faţă de industria din acea vreme. 
Prima experienţă organizată cu privire la consumatorism a condus la fondarea 
Revistei intitulate „Research Bulltin”, care publica rezultatele testelor 
comparate cu privire la produsele de larg consum.  

Ulterior, în anul 1928 a fost fondată „Consumer Union“, o asociaţie activă 
şi în prezent în SUA şi Canada. Această asociaţie, prin intermediul unei reviste 
proprii, informa abonaţii asupra noutăţilor cu privire la bunurile şi serviciile de 
pe piaţă, oferind consumatorilor posibilitatea de a cunoaşte într-o manieră mai 
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aprofundată produsul pe care intenţiona să-l achiziţioneze. Consumatorismul 
american a avut în J.F. Kennedy un mare susţinător; prin proclamarea celor 
cinci drepturi fundamentale ale consumatorului: dreptul la sănătate, la siguranţă, 
la apărare economică, la apărare legală şi la reprezentare. În Europa a fost 
necesar să se aştepte anii ’50 pentru a putea vedea guvernul englez implicat pe 
acest front; guvernul englez, urmat de cel danez, a considerat necesar să dea 
consumatorilor posibilitatea de a simţi propria voce, creând un organism de 
protecţie, numit „Consumery Advisory Council”. Şi în Anglia, ca şi în SUA, 
începe publicarea „Shopper’s Guide”, care furnizează consumatorilor informaţii 
critice cu privire la diverse produse, comparându-le între ele prin intermediul 
unor teste riguroase, verificate, şi pentru prima dată este oferit un serviciu în 
favoarea consumatorilor, de a obţine recompense în cazul în care au fost 
înşelaţi. În aceeaşi perioadă, urmărind exemplul Danemarcei şi al Angliei, 
Franţa, Elveţia, Belgia, Germania şi Olanda, cu excepţia Italiei, recunosc 
importanţa socială a acestei probleme şi înfiinţează împreună organisme 
administrative de control în favoarea consumatorilor, ce formau substratul 
pentru dezvoltarea ulterioară  a unei legislaţii mult mai ample. 

Societăţile capitaliste avansate au condus în paralel la formarea unor 
structuri monopoliste şi oligopoliste, la descoperirea de noi figuri, diferite de 
categoriile sociale tradiţionale şi purtătoare de noi interese şi drepturi: 
consumatorul. 

Aşa cum amintea Fabris la sfârşitul anilor ’50 are loc o difuzare pe scară 
largă a convingerii că se atingea un nou echilibru, un nou model de societate, 
spre care toate ţările tindeau, cel de societate de masă, caracterizat printr-o 
creştere a standardizării, a realizării unei pieţe omogene, dar mai ales spre o 
unitate culturală şi de valori. Protagonistul acestei noi ordini sociale, definită nu 
întâmplător societate de consum, este consumatorul – subiectul principal în 
previziunile pe termen mediu şi lung, în contextul unor schimbări relativ lente, 
dar mai ales previzibile. Această analiză era însă bazată pe o viziune „liniară” a 
schimbărilor şi raporturilor cauză/efect, subevaluând complexitatea sistemului 
existent şi turbulenţele pe care această complexitate tot mai crescută le-ar fi 
adus în dezvoltarea socială din perioadele viitoare. 

Dezvoltarea tehnologiilor care au condus la mărirea accesului unei 
pluralităţi de subiecţi a permis o liberalizare crescută şi o diversificare a 
resurselor de informare. Aşa cum afirma şi Vanni Cadeluppi - „consumatorul 
de mâine va fi mai laic, pentru că va deveni mai imprevizibil şi infidel în 
deciziile cu privire la mărci şi produse”.  

În acelaşi timp, consumul a achiziţionat o relevanţă socială crescută ca 
mijloc de formare individuală, conform unui raţionament potrivit căruia 
produsele tind să reflecte  un nou sistem de valori. În ultimii ani s-a schimbat 
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raportul dintre consumator şi companie, printr-o creştere conştientă a rolului 
consumatorului în comparaţie cu cel de-al 2-lea; noul consumator este mult mai 
exigent, selectiv şi matur. Creşterea autonomiei sale faţă de cei care vând 
bunuri şi servicii este în acelaşi timp cauza şi efectul unei sensibilităţi majore 
faţă de calitate, de fidelitatea faţă de marcă – puternic redimensionată, şi de o 
mai mare sensibilitate faţă de preţ, care numai este văzut ca o variabilă 
independentă, ci ca un element asupra căruia presiunea consumatorului  poate 
avea influenţe. Acolo însă unde reorganizarea pieţei a condus la reducerea 
eficacităţii de alegere a consumatorilor, s-a simţit nevoia de a da naştere la 
organizaţii care să promoveze un reechilibru al raporturilor de forţă dintre 
producători şi consumatori, conducând la crearea acelui fenomen social definit 
drept „consumatorism”. Aşadar, prin consumatorism înţelegem acel ansamblu 
de ideologii cu privire la activismul social, la grupurile de presiune (asociaţii de 
consumatori) şi în general acel curent care încearcă să crească drepturile şi 
puterea consumatorilor în raport cu entităţile. 

3. Consumatorismul ca mişcare socială 

Protejarea consumatorului nu este o invenţie a timpurilor noastre – aşa 
cum sublinia Mayer, legislaţia de protecţie a consumatorilor – de exemplu 
contra alimentelor alterate şi a înşelăciunilor la cântar – apar încă din Vechiul 
Testament şi în Codul Hammurabi. În secolele al XV-lea şi al XVI-lea, în 
Austria, vânzătorii de lapte alterat erau constrânşi ei înşişi să bea produsul, în 
timp ce în Franţa cumpărătorii de ouă stricate erau autorizaţi să arunce cu 
acestea în vânzător. 

Atunci când vorbim de consumatorism facem însă referire la un fenomen 
bine circumscris, „o mişcare socială care caută să crească drepturile şi puterile 
celui care cumpără în raport cu cel care vinde”, această afirmaţie aparţinând lui 
Philip Kother. 

Din perspectiva  istoriei consumatorismului, arătăm că în activitatea 
Comunităţii Europene o atenţie specială pentru protecţia consumatorilor s-a 
dezvoltat la începutul anilor ’70, când şefii de stat şi de guverne din cele nouă 
state membre ale UE s-au întrunit la Paris în octombrie 1972, în vederea 
stabilirii unor decizii practice, invitând şi reprezentanţii instituţiilor comunitare 
să definească un program de acţiune capabil să consolideze coordonatele de 
acţiune în favoarea protecţiei consumatorului. În acest context se amintesc că 
obiectivele fundamentale ale CE, conform art. 2 al Tratatului de la Roma 
instituit de CE, erau acelea de a „îmbunătăţi  în  mod constant condiţiile de 
viaţă şi de lucru ale cetăţenilor” care făceau parte din comunitate, iar 
angajamentul asumat de acesta era „de a promova dezvoltarea armonioasă a 
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activităţii economice, printr-o expansiune continuă, echilibrată şi stabilită şi de 
a îmbunătăţi  tot mai rapid condiţiile de trai”.  

Este important şi oportun a semnala că art. 82 şi art. 85 al tratatului, chiar 
dacă se refereau la concurenţă, puteau fi extinse spre protejarea consumatorilor 
în măsura în care confereau CE puterea de a predispune de legi care să 
stabilească limitele  „producţiei  şi ale pieţelor” sau „dezvoltarea tehnologiilor 
care operau în detrimentul consumatorilor”. Aşadar, după începerea acestor 
confruntări, puteau fi plasate instituţiilor competente iniţierea politicilor de 
protecţie a consumatorilor, ca o nouă şi esenţială dimensiune ce pe parcursul 
anilor va influenţa (continuând să influenţeze şi azi) ansamblul politicilor 
sectoriale ce contribuie la dezvoltarea economică şi socială  a UE şi care-şi 
exprimă particularităţile faţă de multe alte politici comunitare. În urma 
deciziilor luate în cadrul reuniunii de la Paris, au fost întreprinse primele măsuri 
pentru dezvoltarea unei politici a consumatorilor la nivel comunitar: crearea 
unui serviciu pentru protecţia mediului şi a consumatorilor, crearea unui 
Comitet Consultativ al Consumatorilor pe lângă Comisia compusă din 
organizaţii care reprezentau consumatorii şi experţii desemnaţi de comisie şi un 
program preliminar al CE pentru o politică de protecţie şi de informare a 
consumatorilor. 

Planul prioritar pentru cea mai lungă perioadă 2007-2013, ce va fi analizat 
într-un mod mai aprofundat pe parcursul lucrării, se bazează pe un obiectiv 
ambiţios de substituire a programelor existente în sectorul politicii 
consumatorilor printr-un program unic de acţiune în materie de sănătate şi 
protecţie a consumatorilor, dorindu-se a lucra contând pe o sinergie comună 
care să dea roade mai bune. 

Ca şi cea mai mare parte a politicilor europene, şi cea destinată 
consumatorilor constituie subiectul unor actualizări permanente, fiind în centrul 
unor consultări pe toate nivelurile, de  la instituţiile competente la societăţile 
civile, trecând la asociaţiile direct implicate. Până în prezent UE a legiferat, cu 
referinţe specifice la protecţia consumatorului, în materie de: etichetare a 
produselor alimentare; publicitate înşelătoare; siguranţa produselor cosmetice, 
jucăriilor şi siguranţa produselor în general; vânzările la domiciliu; plăţile 
transfrontaliere; vânzările la distanţă; multiproprietăţile; comerţul electronic; 
clauzele abuzive din contractele vânzărilor la distanţă, a serviciilor financiare, 
contactele de voiaj; garanţiile de conformitate a produselor; protejarea datelor 
personale etc.  

Aproape toate intervenţiile care creează jurisprudenţa cu privire la 
protecţia consumatorului sunt cuprinse în directiva comunitară,  în care 
perspectiva unei apropieri a legislaţiilor naţionale obligă statele membre să 
atingă obiectivul fixat, lăsând însă la latitudinea lor  o anumită flexibilitate de 
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aplicare a dispoziţiilor. În acelaşi timp, cetăţenii-consumatori trebuie să fie în 
centrul unei campanii de sensibilizare  care să le permită să devină subiecţi 
responsabili din punct de vedere economic, în cunoştinţă de cauză, mai ales în 
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile în culegerea oprtunităţilor pe care piaţa 
unică le propune; cunoaşterea directivelor comunitare semnifică de fapt 
cunoaşterea nivelului minim de protecţie pe care un stat trebuie să-l garanteze.  

În ceea ce priveşte noile state care au intrat în UE în anii 2004 şi 2007, se 
încearcă a se conforma aceste reglementări comunitare chiar dacă în anumite 
cazuri nu s-a trecut la actualizări directe, deoarece lipseau structurile şi 
organismele de control propuse a proteja consumatorul. Se doreşte însă a se 
acorda o atenţie particulară din partea UE pe parcursul adoptării directivelor cu 
privire la protecţia consumatorilor în aceste ţări.  

3.1. Cultura consumatorismului în Franţa  
Politica Franţei faţă de consumatori are ca obiectiv prioritar permiterea 

acestora de a fi actori economici responsabili, suficient informaţi, în stare să 
acţioneze şi să instaureze o relativă încredere şi transparenţă în relaţiile de piaţă. 
În ceea ce priveşte protejarea intereselor economice ale consumatorilor, 
legislaţia cu privire la fenomenul consumului are ca obiectiv furnizarea 
posibilităţii consumatorilor de a face alegeri în cunoştinţă de cauză, ca urmare a 
unei informări obiective, şi de a-i proteja în cazul în care se pot ivi dezechilibre 
în raport cu entităţile. Aceste două obiective contribuie la determinarea unei 
concurenţe sănătoase pe piaţă, în beneficiul consumatorilor.  

În ultimii 20 de ani a fost semnalată actualizarea şi adecvarea cadrului 
legislativ privind asigurarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor. Un 
sprijin activ a fost dat de asociaţiile libere pentru a crea posibilitatea jucării unui 
rol de partener activ cu puteri publice şi cu profesioniştii. 

În Franţa, obiectivele politicii de consum au fost fixate de ministerul din 
sectorul respectiv, împreună cu alte departamente guvernamentale. Acţiunile 
guvernamentale întreprinse au fost cu privire la: 

 gradul de îndatorare excesiv; 
 noile tehnologii, mai ales comerţul electronic şi celularele; 
 siguranţa generală a produselor. 

 
Structurile publice/administrative 
Conseil National de la Consommation a fost înfiinţat pentru a permite 

confruntarea şi consultarea dintre reprezentaţii intereselor consumatorilor şi 
reprezentanţii intereselor companiilor, serviciilor publice şi autoritatea publică, 
în toate situaţiile având ca obiect problemele legate de consum. 
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Acest organism este prezidat de ministerul competent şi furnizează 
consultanţă cu privire la proiectele legislative şi normative ce ar putea avea 
impact aspra consumului; este compus dintr-un număr egal de reprezentanţi ai 
consumatorilor şi ai companiilor; este consultat cu privire la aproape orice 
subiect  de interes pentru consum şi votează deciziile stabilite de grupurile de 
lucru ale consiliului şi pentru proiectele legislative sau reglementările în materie 
de consum. Este unica structură la nivel naţional, celelalte operând la nivel local 
sau în sectoare specifice.  

L’Institut National de la Consommation – INC – reprezintă organul în 
care reprezentanţii consumatorilor se adresează pentru a pregăti discuţiile în 
consiliu, ajutându-se de consultanţa tehnică a acestui institut. 

Infiinţat în anul 1966 ca entitate publică cu caracter administrativ, după 
reforma din 1990 a devenit entitate publică cu caracter economic şi comercial, 
efectuând probe proprii comparate şi publicând o revistă proprie adresată 
consumatorilor.  

Direcţia Generală a Concurenţei, Consumului şi Represiunii Fraudelor – 
DGCCRF – este o structură administrativă responsabilă de actualizare a 
programului politic al consumatorilor. Acest organism este o direcţie a 
Ministerului Economiei, Finanţelor şi Industriei, însărcinat cu controlul pieţei şi 
actualizarea politicilor de consum; se ocupă de asemenea şi de cooperarea 
internaţională, având raporturi cu mai multe ţări ale lumii.  

 
Asociaţia Consumatorilor 
În Franţa, există un mare număr de asociaţii  ale consumatorilor care 

operează în toate sferele de protecţie, altele exclusiv în domenii specifice. În 
anul 1988, legiuitorul francez a acordat dreptul de a cita în tribunal doar 
asociaţiilor recunoscute; pentru a obţine recunoaşterea, acestea trebuiau să aibă 
în propriul statut „apărarea intereselor consumatorilor” şi să fie într-adevăr 
reprezentative, adică să  fi operat cel puţin un an, să urmărească obiectivul de 
protejare a consumatorilor într-o manieră publică şi eficace şi să aibă cel puţin 
10.000 de înscrişi; în prezent sunt recunoscute aproape 20 de asociaţii, cea mai 
importantă fiind  Union Fédérale des Consommateurs (UFC), fondată în 1951 
prin contribuţia autorităţilor publice.  

 
Mediere, conciliere şi arbitraj 
Tot în Franţa au fost create diverse structuri publice pentru a rezolva 

extrajudiciar disputele care implică consumatorii. Mediatorul din partea 
republicii (Médiateur de la République), instituţie creată în 1973, ajută cetăţenii 
care se află în conflict cu administraţiile sau cu companiile ce furnizează 
servicii publice. Din luna decembrie 1994 sunt active în Franţa comisii speciale 
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pentru rezolvarea disputelor legate de consum (Commission de Règlement des 
Litiges de Consommation – CRLC), care se află încă în faze experimentale şi la 
care consumatorii pot accede în mod gratuit şi cu uşurinţă. 

O altă structură guvernamentală existentă din 1990 este Commissions de 
Surendettement, de pe lângă  Banque de France, înfiinţată pentru cei care nu 
mai reuşesc să plătească propriile datorii şi care au nevoie de o cale amiabilă. 
Este necesar a aminti şi de Boites postales 5000, introduse în anul 1977, cu 
birouri prezente în circa 70 de departamente, operând sub autoritatea şi 
competenţa „Direction départementale de la concurrence de la consommation et 
de la répression des fraudes”. 

În cea mai mare parte a cazurilor medierea iniţială are rezultat favorabil, 
fiind însoţită de rambursarea recompensei cu privire la daunele provocate, în 
favoarea consumatorilor care au depus reclamaţia. Alături de entităţile publice 
şi companiile private şi-au creat propriile structuri de mediere şi conciliere. 

3.2. Politica de protejare a consumatorilor în Germania 
În Germania, politica de protecţie a  consumatorilor este considerată parte 

integrată a deciziilor politicii economice generale. De fapt, guvernul federal 
defineşte prin raportul economic anual orientările politice ce urmează a fi puse 
în aplicare în acest domeniu. 

Raportul privind salvgardarea pieţei germane (Bericht zur 
Zukunftsicherung des Standortes Deutschland) preconizează suprimarea 
reglementărilor contrare legilor de piaţă. 

După unificare, acţiunile au fost concentrate spre înfiinţarea de organizaţii 
ale consumatorilor de noi Lander şi apoi pe informarea generală cu privire la 
drepturile şi posibilităţile pe care le oferă economia de piaţă consumatorilor.  

În Germania, se desfăşoară mai multe activităţi pentru  a garanta o 
monitorizare a consumului prin Biroul Statistic din Wiesbaden şi Biroul federal 
german de carteluri (Bundeskartellamt), care este responsabil în materie de 
concurenţă. Din ianuarie 1998 există un nou organism guvernamental pentru 
probleme de telecomunicaţii şi poştă; cu privire la oferta de produse alimentare 
există unele organisme de supraveghere (Lebensmittelueberwachungsaemter), 
iar pentru monitorizarea concurenţei neloiale există, mai ales, organizaţiile 
consumatorilor. 

Cooperarea internaţională este foarte dezvoltată – pentru bunurile de 
consum este oportun a menţiona schimburile de informaţii cu privire la 
avertizarea contra produselor dăunătoare, iar pentru produsele alimentare s-au 
pus bazele cooperării instaurate în cadrul Codului Alimentar (Codex 
Alimentarius). Această cooperare există şi în cadrul OCDE (Organization for 
Economic Cooperation and Development), câteva organizaţii crescând 
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contactele la nivel european şi mondial, participă prin grupuri de lucru 
internaţionale la actualizarea proiectelor cu PECO (ţările din Europa Centrală şi 
Occidentală) şi cu ţările din lumea a treia. 

Ministerul Federal al Economiei a realizat un „Eurotelefon” pentru a 
permite gratuit consumatorilor de a se informa cu privire la piaţa internă şi de a 
cere informaţii despre reglementările comunitare cu privire la probleme 
personale. 

Anumite organizaţii ale consumatorilor estimează că UE rămâne pentru 
cea mai mare parte a germanilor o imagine necunoscută, mai degrabă negativă; 
pentru acest motiv, iniţiativele Comisiei în favoarea consumatorilor nu sunt 
cunoscute, iar consumatorul nu percepe aşadar efectele reglementărilor 
comunitare luate în favoarea sa. Acest lucru înseamnă că, în conformitate cu  
art. nr. 153 din Tratatul de la Roma, Germania nu consideră necesar ca pentru 
orice acţiune specifică pe care Comisia Europeană ar putea/ar trebui să o 
propună pentru a susţine şi dacă este necesar, pentru a completa politica statelor 
membre în favoarea consumatorilor, opunându-se preluării de către comisie a 
unor acţiuni în domenii ce nu sunt menţionate în art. 153 al tratatului. 

3.3. Politica consumatorismului în Spania 

Spania nu se diferenţiază de alte state membre europene, având în vedere 
dorinţa sa de a îmbunătăţi: 

  legislaţia, cu scopul de a crea drepturi autentice ale consumatorilor; 
  protecţia juridică; 
  calitatea produselor şi serviciilor; 
  educaţia; 
  reprezentarea consumatorilor; 
  condiţiile de concurenţă şi posibilitatea de alegere a consumatorilor. 

În ultimii ani au fost elaborate planuri strategice de activitate cu privire la 
politica de protecţie a consumatorilor, care au fost aprobate în Conferinţa 
Sectorială a Consumatorilor, constituind  baza pentru realizarea unei politici 
omologe în sfera teritoriului naţional. Structura administrativă principală 
responsabilă de aplicarea acestui program este Ministerul Sănătăţii şi 
Consumului, Programul de acţiune pe termen mediu fiind prezentat pentru a fi 
aprobat în Conferinţa Sectorială a Consumatorilor, la care participă ministrul 
sănătăţii şi consumului şi consilierii comunităţii autonome, Comisia pentru 
Cooperare a Consumului (CCC), compusă din Direcţia Generală a Consumului 
a Comunităţilor Autonome şi a Institutului Naţional al Consumului, însărcinat 
de aplicarea sa. 
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Legislaţia spaniolă autorizează consumatorii să participe prin intermediul 
propriilor reprezentanţi la cele peste 50 de organisme consultative dependente 
de organismele publice. În afară de Institutul Consumului (INC), participă la 
toate întâlnirile de lucru unde se examinează aspectele ce pot afecta sau interesa 
consumatorii şi abonaţii.   

În Registrul Asociaţiilor INC sunt înregistrate un total de 313 organizaţii, 
din care 11 din sfera naţională care fac parte din Consilul Consumatorilor şi 
Abonaţilor (CCU), ce trebuie să fie consultat pe parcursul elaborării 
dispoziţiilor cu caracter general al consumatorilor. CCU este compus în 
exclusivitate din reprezentanţii celor 11 organisme naţionale; Decretul  
nr. 825/1990 stabileşte că Ministerul Sănătăţii şi Consumului trebuie să 
furnizeze CCU-ului resursele umane şi materiale necesare pentru funcţionarea 
sa; în afară de aceasta stabileşte că sediul Consiliului este şi al INC, iar 
secretarul său va fi nominalizat dintre funcţionarii săi. 

Conform opiniei Observatorului Consumatorilor, Spania cu INC, ca şi 
Franţa, cu DGCCRF, sau Anglia, cu Office for Fair Trading, dispune de o 
structură bine definită, care garantează o atenţie constantă faţă de consumul 
tuturor produselor şi serviciilor.  

INC menţine cooperări bilaterale cu toată America Latină, cu câteva ţări 
din Europa Centrală, cu ţările UE şi în  formă sporadică cu ţările Americii de 
Nord, Europei de Est şi din Asia. În cadrul interschimburilor materiale este 
frecventă asistenţa tehnică a grupurilor de lucru care solicită informaţii cu 
privire la teme ca arbitraj în materie de consum, educaţie, controlul pieţei etc. 
În ceea ce priveşte protejarea sănătăţii şi siguranţei consumatorilor în Spania, 
aplicarea art. 51 din Constituţie şi a Legii nr. 26/1984 se urmăresc întocmai şi 
prin intermediul acţiunilor concrete în materie de siguranţă, în special cu 
privire la: 

 posibilitatea de a putea dispune în orice moment de o normă adecvată 
pentru protecţia consumatorilor; 

 controlul pieţei ca mijloc de protecţie şi instrument de promovare a 
calităţii (supravegherea şi prevenirea riscurilor produselor, 
contaminarea alimentelor, controlul punctelor critice de fabricare şi 
comercializare); 

 promovarea autocontrolului în companii; 
  contribuţia consumatorilor la realizarea unei legislaţii  de protejare a 

sănătăţii şi a siguranţei; 
  strânsa colaborare între autorităţile competente în materie de consum, 

prin mecanisme de cooperare stabilite instituţional; 
 studii cu privire la siguranţa şi la calitatea bunurilor şi serviciilor. 
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Ca urmare a participării organizaţiilor consumatorilor, art. 22 al Legii  
nr. 26/1984 prevede participarea organizaţiilor consumatorilor la elaborarea 
legislaţiei cu caracter general în sfera unei consultări anterioare. Este necesară 
aşadar o opinie a lor pentru elaborarea legislaţiei cu privare la produse şi 
servicii; această participare se realizează prin intermediul Consiliului 
Consumatorilor şi Abonaţilor.  

Spania consideră că ar fi necesară actualizarea pe scară comunitară în 
ceea ce priveşte chestiunile referitoare la reclamele transfrontaliere şi accesul la 
justiţie, în special cu privire la: 

 sancţiunile internaţionale; 
 consolidarea capacităţii  de iniţiativă din partea asociaţiilor 

consumatorilor în interiorul politicii de consum a Comisiei Europene; 
 tehnicile agresive de vânzare; 
 plăţile transfrontaliere; 
 transparenţa în sectorul bancar şi a creditelor bancare. 

3.4 Fenomenul consumatorismului în Belgia 

Structurile publice/administrative şi organismele semipublice 
În Belgia există un organism consultativ specializat - Il Conseil de la 

Consommation/Raad Voor Het Verbruik; acest consiliu are 36 de membri, 
jumătate din ei fiind reprezentanţii consumatorilor, nominalizaţi de asociaţiile 
recunoscute de acesta, iar cealaltă jumătate este reprezentată de diverse grupuri 
ce interesează companiile, cu privire la aspecte cum ar fi producţia, distribuţia, 
sectorul manufacturier, profesioniştii şi agricultura. 

Asociaţiile de consumatori sunt recunoscute de Ministerul Economiei 
care concede dreptul de a participa la discuţii în consiliu, consumatorilor. Dacă 
o asociaţie este cuprinsă în Consiliul Consumatorilor este considerată 
reprezentativă şi are dreptul să acţioneze în justiţie ca asociaţie recunoscută. 
Sarcina consiliului este de a furniza consultanţă guvernului belgian, impactul 
consiliului asupra politicilor în materie de consumatorism  fiind limitat. 
Numărul mare de interese divergente face de regulă imposibilă asigurarea unei 
păreri unanime. 

Conform Decretului Regal care a condus la constituirea organismului pe 
20 februarie 1964, este necesar a culege informaţii cu privire la problemele 
consumatorilor, a stimula cercetarea şi coordonarea iniţiativelor cu privire la 
informare. Din păcate, resursele limitate nu au permis absolvirea acestei sarcini, 
cea mai mare parte a acestora fiind rezolvate de CRIOC/OIVO. 

„Il Centre de Recherches et d’Information des Organisations des Conso-
mmateurs/OflderZoek en Infonnatìecentrum Voor de Verbruikersorganisaties” a 
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fost fondat în 1975 din dorinţa asociaţiilor de a obţine sprijin în pregătirea 
reuniunilor consiliului. Acest centru este finanţat aproape integral din 
subvenţiile Ministerului Economiei, fiind condus de asociaţia de consumatori, 
sarcina sa fiind de a furniza asistenţă tehnică, dispunând de trei servicii: 
documentare, informare şi educare. Biblioteca CRIOC/ OIVO este cea mai 
mare din Belgia din punct de vedere  al numărului de cărţi şi publicaţiilor. Acest 
organism are propriul jurnal săptămânal în care sunt publicate sinteze ale 
articolelor apărute în 30 de jurnale cotidiene şi 16 săptămânale din toată 
Europa. 

 
Asociaţiile private 
În Belgia există o singură asociaţie a consumatorilor: La Association des 

Consommateur/ Verbruikersunie; totodată, lista cu cele recunoscute indică 17 
nume, de aceea este suficient a uşura obţinerea recunoaşterii: este necesar de 
fapt ca asociaţiile să fie reprezentate în consiliul consumatorilor. De asemenea, 
sindicatele şi cooperativele de consum sunt recunoscute ca asociaţii şi aşa cum 
se întâmplă şi în alte ţări şi asociaţiile familiare sau cele feministe pot 
reprezenta interesele consumatorilor. 

L’Association des Consommateurs Verbruikersunie, fondată în 1957, are 
ca unic scop urmărirea intereselor consumatorilor. Verbruikersunie colaborează 
şi cu organisme similare din Europa, iar rezultatele testelor comparate sunt 
publicate în revistele Test Aankoop/Test Achats; aceasta este o asociaţie privată 
în totalitate şi finanţată aproape în exclusivitate din veniturile obţinute din 
vânzarea propriilor publicaţii.  

Până în anul 1992, această asociaţie s-a bazat pe legea copyright-ului 
(legea dreptului de autor) pentru protecţia informaţiilor furnizate de testele 
comparate, în acelaşi an reuşind a convinge legiuitorul să introducă în legea 
contra concurenţei neloiale şi în cea cu privire la informarea şi protecţia 
consumatorului – art. nr. 23 – care cuprinde o interdicţie explicită vizând 
utilizarea publicitară a rezultatelor testelor efectuate de asociaţiile private. 

 
Soluţionarea litigiilor 
Verbruikersunie distribuie module tip contracte al căror conţinut a fost 

negociat cu furnizorii. Aceste module aprobate de Testaankoop/test Achats sunt 
disponibile pentru achiziţionarea bunurilor de consum de durată, cum ar fi 
contractele de închiriere a locuinţelor, terenurilor, mobilierului etc. În acelaşi 
context, au fost înfiinţate comisii arbitrare, care decid cu privire la aceste 
probleme. 
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Asociaţiile de consumatori  au dreptul să acţioneze în justiţie practicile 
comerciale neloiale, însă asociaţiile trebuie să fie recunoscute, pentru aceasta 
fiind suficient a fi membru în Consiliul Consumatorilor. 

Conceptul de practici comerciale neloiale este interpretat mult mai 
amplu: acesta se referă la publicitatea cu tentă înşelătoare, la clauzele incorecte 
din contractele cu consumatorii şi la metodele de vânzare ce autorizează tactici 
bazate pe presiuni puternice. Violarea contractuală nu permite asociaţiilor să 
interpreteze acţiunile legale, deoarece aceasta nu  este considerată o practică 
comercială neloială. 

Până la adoptarea directivei comunitare, asociaţiile au făcut rareori uz de 
utilizarea competenţelor lor pentru a acţiona în justiţie şi pentru faptul că de 
când acest drept le-a fost recunoscut, adică în anul 1971, a existat un acord care 
le-a angajat să rezolve amical eventualele probleme de această natură. 

3.5 Cultura consumatorismului în Italia 

Cultura consumatorismului în Italia a început a fi difuzată cu întârziere 
faţă de restul Europei, ca urmare a unei legislaţii mai sărace în materie. În anii 
’50 a domnit în Italia cel mai desăvârşit arbitraj în materie de consumatorism, 
tocmai observarea şi evaluarea acestei situaţii constituind motivul care a condus 
la înfiinţarea oficială, pe 25 noiembrie 1955, a primei Asociaţii Italiene a 
Consumatorilor (l’Unione Nazionale Consumatori). Liga Consumatorilor este 
cea de-a 2-a experienţă italiană care ia naştere în 1971. Aceasta începe să 
opereze în prezenţa unor creşteri puternice ale preţurilor şi în paralel a unei 
cereri tot mai mari pentru creşterea calităţii, a calităţii vieţii, protecţiei mediului, 
a solidarităţii naţionale; însă adevărata protecţie a consumatorilor în Italia a 
început să funcţioneze realmente datorită Directivei CE care, începând cu anul 
1975, a reordonat în mod organic iniţiativele în materie de protecţie a 
consumatorilor. Intervenţia comunitară s-a produs odată cu trecerea timpului, 
legiuitorul ocupându-se doar de dreptul substanţial de apărare  al 
consumatorului, lăsând fiecărui stat disciplina cu privire la entităţile şi 
organismele propuse a proteja consumatorii, competenţele şi prerogativele. 
Legea italiana din 30 iulie 1998, nr. 281, „Disciplina dei diritti dei consumatori 
e degli utenti”, recunoscută la nivel european pentru promovarea intereselor 
consumatorilor şi pentru asigurarea propriilor forme de protecţie, constituie 
norma naţională de referinţă care, în afară de faptul că reglementează drepturile 
consumatorului, furnizează şi o recunoaştere instituţională a Asociaţiei 
Consumatorilor. 
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4. Politica de protecţie a consumatorilor în UE, în perioada 2007-2013 

CE a elaborat o strategie precisă pentru politica consumatorilor în UE, 
extinzând-o în proiectarea pentru o perioadă care începe cu anul 2007 până în 
2013;  îmbrăcând forma unui slogan, obiectivele care se doresc a fi realizate şi 
consolidate  în această perioadă se referă la: o mai mare putere pentru 
consumatori; mai multă bunăstare pentru aceştia, însoţită de o protecţie mai 
eficace. Înainte de analiza aceste linii de orientare a politicii comunitare este 
necesar a sublinia care sunt obiectivele pe care Comisia Europeană le-a prefixat: 
mai înainte de toate, asigurarea unei atenţii sporite asupra puterilor şi drepturilor 
consumatorilor, în aşa fel încât să motiveze semnificativ competitivitatea. 

În al doilea rând, promovarea bunăstării consumatorilor în termeni de 
preţuri, calitate, alegere, diversitate şi siguranţă – acest aspect reprezentând fără 
îndoială o probă directă a existenţei pieţelor în stare de funcţionare corectă. 

Al treilea obiectiv cu privire la protecţia consumatorului se referă la faptul 
că aceştia pot fi subiecte expuse riscurilor şi ameninţărilor, pe care nu le pot 
înfrunta ca simpli indivizi. Acest obiectiv este unul strategic pentru că dacă este 
atins, determină o mai mare încredere a cetăţenilor-consumatori faţă de 
instituţiile europene. 

Aceste trei macroobiective, pentru a putea fi îndeplinite, necesită o piaţă 
internă a statelor membre mai integrată şi mai eficace, mai ales în ceea ce 
priveşte comerţul cu amănuntul, din moment ce tocmai piaţa europeană internă 
are potenţialul necesar pentru a deveni cea mai mare piaţă a acestui tip de 
comerţ, în sensul că în prezent există 27 de minipieţe, toate animate conform 
coordonatelor naţionale. Aşadar este necesar a asigura un grad mai ridicat de 
protecţie a consumatorilor, în special printr-o îmbunătăţire a informării, a 
consultării şi reprezentării consumatorilor. 

Un alt aspect demn de investigat este cel al comerţului cu amănuntul 
transfrontalier, care a primit semnale semnificative de creştere: în 2006, 26% 
din consumatori au efectuat cel puţin o achiziţie dincolo de graniţele ţării, în 
ultimele 12 luni, faţă de 12% în 2003. Comerţul electronic devine unul din cele 
mai populare canale de vânzare; în 2006, 27% din consumatori au efectuat o 
achiziţie prin intermediul comerţului electronic, însă acest procent creşte numai 
cu 6% dacă se consideră doar achiziţiile transfrontaliere. 50% din consumatorii 
abonaţi la serviciile de Internet la domiciliu au achiziţionat prin comerţul 
electronic, şi doar 12% l-au făcut dincolo de graniţe. 57% din comercianţii cu 
amănuntul din UE (mai ales IMM-urile) vând prin intermediul comerţului 
electronic şi 49% din aceştia ar fi dispuşi să vândă dincolo de graniţă în cel 
puţin o ţară din UE; totodată, 29% le-au efectuat deja. Cifrele cu privire la 
serviciile financiare sunt încă elocvente: 26% din consumatori au achiziţionat 
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un serviciu financiar la distanţă, de la un vânzător sau furnizor din propria ţară, 
şi doar 1,1% au achiziţionat de peste graniţă. Aceste cifre demonstrează 
necesitatea de a interveni pentru a creşte încrederea consumatorilor în comerţul 
en detail de pe piaţa internă, lucru reliefat pe deplin de Strategia per la politica 
dei consumatori dell’UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più 
benessere e tutela più efficace.  

Este necesar  a aminti că nu numai instituţiile europene au obiective şi 
speranţe, ci şi consumatorii ţintesc spre anumite puncte-forte, cum ar fi: creşterea 
numărului locurilor de muncă, un raport nou şi mai vivace cu instituţiile UE etc. 
Acestea sunt aspiraţii mai mult decât justificate din moment ce doar consumurile 
europenilor reprezintă 58% din PIB-ul UE, lucru capabil să determine o 
schimbare economică semnificativă, motivând inovarea şi eficienţa.  

În concluzie, obstacolele pentru o piaţă internă adevărată şi proprie sunt 
numeroase, dar ele pot fi şi de natură normativă, de aceea nelimitându-se doar 
la lipsa încrederii consumatorilor de care aminteam la începutul lucrării. Cel 
mai important obstacol a început să fie eliminat prin directiva cu privire la 
practicile comerciale neloiale, prin Regulamentul cu privire la cooperarea 
pentru protecţia consumatorilor şi prin Reţeaua Europeană a Centrelor 
Consumatorilor. Fără îndoială că şi introducerea monedei euro  a simplificat 
semnificativ posibilitatea de a compara preţurile de la o ţară la alta de către 
consumatori, însă rămân obstacole relevante mai ales în domeniul contractelor 
cu consumatorii. 

Concluzii 

Rezultatul pe care şi l-a propus UE să-l obţină până în anul 2013 constă în 
posibilitatea de a garanta cetăţenilor statelor membre drepturi egale şi protecţie 
indiferent dacă achiziţionează dintr-un magazin sau de pe un site web. 
Obiectivul este destul ambiţios, însă fără îndoială se doreşte a avea în centrul 
atenţiei consumatorul. Dar, recentul Tratat de la Lisabona va conduce, în 
contextul unor echilibre  economice  în continuă schimbare, la o creştere  a 
acţiunilor de a proteja consumatorii, însă tocmai această caracteristică în cazul 
unor variaţii a politicilor europene va putea acţiona ca o frână la o dezvoltare 
completă şi comun împărtăşită a acesteia. 

Cu siguranţă şi în viitor, după accelerarea acestei politici în ultimii ani, un 
rol important va trebui să-l joace asociaţiile care se ocupă de protecţia 
consumatorilor, consolidând reţeaua dintre statele membre, fiind necesar a 
continua să funcţioneze printr-o coordonare tot mai optimă. Opinia noastră este 
că nu ar fi eronat dacă s-ar depune, în acelaşi timp, şi eforturi  în sensul creşterii 
economice. 
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