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Rezumat. Economia actuală sau economia digitala este propulsată de 
informaţia modernă şi de noile tehnologii, acestea oferind tuturor organiza-
ţiilor şi indivizilor acces la aproape orice tip de informaţie, indiferent de forma 
ei de existenţă, de modul de stocare sau de localizarea ei geografică. Aceste 
instrumente încurajează dezvoltarea de noi activităţi, servicii şi produse. Toate 
ţările dezvoltate au elaborat şi implementat politici guvernamentale susţinute 
privind dezvoltarea şi adoptarea noilor tehnologii, consolidarea infrastruc-
turilor informaţionale naţionale, formarea şi atragerea de specialişti în 
domeniul noilor tehnologii, educarea populaţiei adulte, cooperarea cu sectorul 
privat şi încurajarea investiţiilor în aceasta nouă ramură economică, 
promovarea de proiecte guvernamentale menite să demonstreze utilitatea 
serviciilor specifice societăţii actuale. Lucrarea de faţă îşi propune să scoată 
în evidenţă modul de desfăşurare a activităţii de comerţ folosind facilităţile 
oferite de Internet-comerţ electronic, punându-se accentul pe reglementările 
legislative, cu privire la acest serviciu, existente în acest moment. Totodată 
lucrarea de faţă face o sintetizează a legislaţiei în vigoare existente atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional cu privire la activitatea de comerţ electronic. 

Pentru a scoate în evidenţă situaţia existentă în ţara noastră cu 
privire la activitatea de comerţ electronic s-a realizat un studiu de caz 
privind frecvenţa utilizării comerţului electronic, precum şi utilitatea acestui 
serviciu, care sunt cel mai dese produse achiziţionate online. Cercetarea 
pune accentul pe aspectele legislative existente, aplicabilitatea acestora, 
precum şi pe gradul de informare al utilizatorilor cu privire la acestea. 

 Cuvinte-cheie: comerţ electronic; internet; magazin virtual; consumator 
online. 
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1. Introducere 
Modificările care apar în fiecare moment în domeniul tehnologiilor 

electronice şi complexitatea noului tip de societate care utilizează dispozitivele 
electronice de comunicaţie au determinat creşterea continuă a volumului, 
diversităţii activităţilor şi serviciilor desfăşurate. 

Conform Doukidis şi alţii (2004), societatea actuală este caracterizată de creş-
terea explozivă a folosirii mijloacelor electronice pentru comunicaţii în toate dome-
niile vieţii şi de transformări fundamentale în organizaţii şi în întreaga societate. 

În faza dezvoltării reţelelor de calculatoare la nivel mondial, prin apariţia 
Internetului, comerţul în format electronic oferă o serie de servicii reducând timpul 
şi costurile financiare adiţionale legate de transport. Unul dintre avantajele majore 
ale procesului de comerţ electronic este dat de faptul că acesta se poate derula 
oricând şi oriunde, trecând peste barierele date de localizarea geografică a 
utilizatorului şi de momentul derulării activităţii (Pocatilu, Boja, 2009). 

Comerţul se poate spune că a fost unul dintre primele domenii care au 
suferit transformări datorită utilizării noilor tehnologii prin achiziţiile care se 
fac mult mai uşor folosind Internetul. Tot mai multe operaţii comerciale se 
realizează astăzi folosind tehnologii moderne de plată. Comerţul electronic, ca 
şi noile tehnologii în general, poate genera reduceri semnificative ale costurilor 
şi poate facilita accesul la pieţele interne şi externe. 

Care sunt bazele comerţului electronic? În primul rând este nevoie de 
prezenţa pe Internet a furnizorului de bunuri şi servicii şi de existenţa unei 
oferte de produse online. De asemenea, vorbim despre posibilitatea clienţilor 
(efectivi sau potenţiali) de a accesa site-ul Web al furnizorului. Elementul 
central al activităţii de comerţ electronic îl constituie, evident, produsul sau 
serviciul oferit spre vânzare, ale cărui calităţi intrinseci sunt îmbogăţite cu 
funcţionalităţi specifice prezenţei online:  

 descrierea cât mai clară şi în acelaşi timp succintă a produsului, 
însoţită de imagini sugestive ale acestuia; 

 posibilitatea „testării” produsului înainte de a fi cumpărat (de exemplu, 
în cazul cumpărării unei cărţi – posibilitatea de a răsfoi virtual 
cuprinsul acesteia şi câteva pagini relevante); 

 posibilitatea comparării online a produsului dorit cu alte produse similare; 
 ataşarea şi prezentarea părerii celor care au cumpărat produsul; 
 modalităţile de livrare şi plată puse la dispoziţie. 

Deşi soluţiile moderne de comerţ electronic pun la dispoziţia clienţilor 
potenţiali diverse modalităţi de analiză a caracteristicilor produsului/serviciului 
oferit, niciuna dintre acestea nu se compară cu a vedea produsul pe raft, cu 
senzaţiile vizuale, olfactive, tactile pe care acesta le oferă. Acesta este motivul 
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pentru care, cel puţin în această perioadă, cele mai comercializate produse 
online sunt cele pentru care proprietăţile subiective nu sunt foarte importante, 
pentru care pericolul de a „nu place” este cât mai redus (Mărăşescu, 2007). În 
această categorie se înscriu electronicele, electrocasnicele, produsele clar 
identificabile gen hârtie, consumabile de birou, bilete de călătorie, filme şi 
albume de muzică, produse digitalizate etc.  

Comerţul electronic a devenit din ce în ce mai utilizat în ultimii ani odată 
cu creşterea şi diversificarea posibilităţilor de comunicaţie. Comerţul electronic 
depinde de infrastructura reţelelor de comunicaţii şi s-a extins odată cu acestea 
conducând spre apariţia afacerilor electronice (e-business). 

Din punctul de vedere al cumpărătorilor, site-ul pentru comerţ electronic 
prezintă două mari avantaje, datorită numărului crescut de magazine pe care le 
poate vizita: pe de o parte, se reduce timpul alocat achiziţionării produselor, iar, 
pe de altă parte, creşte libertatea de alegere.  

Din punctul de vedere al societăţilor care utilizează comerţul electronic se 
disting patru mari avantaje: (1) existenţa unei căi rapide şi facile de publicitate, (2) 
reducerea costurilor, (3) creşterea semnificativă a vitezei de comunicare atât internă, 
cât şi externă, (4) întărirea relaţiilor cu cei ce sunt interesaţi de produsele oferite. 

În general, procesul de vânzare-cumpărare on-line se desfăşoară parcurgând 
o serie de etape şi ţinând cont de reglementările juridice în vigoare (figura 1).  

 
 

Comerciantul 

Cumpărător 
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- livrează marfa 

- încasează contravaloarea 

 
 

Figura 1. Comerţ electronic 
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Reglementările juridice ale comerţului electronic sunt justificate în 
condiţiile în care dinamica sa accentuată conduce la formarea unei pieţe de 
dimensiuni semnificative. 

Conform celor mai recente studii publicate la nivelul Comisiei Europene 
(August 2009), societatea informaţională în România este încă în fază 
incipientă, prezentând însă o tendinţă accelerată de dezvoltare şi modernizare. 

Sunt remarcate progrese în domeniul eProcurement, în domeniul 
achiziţiilor publice în special, prin utilizarea susţinută a Sistemului Electronic 
de Achiziţii Publice (SEAP), ponderea licitaţiilor organizate în mod electronic 
crescând în ultima perioadă de la 2% la 12%.  

Progrese sunt resimţite şi în sfera guvernării electronice, Agenţia pentru 
Serviciile Societăţii Informaţionale (ASSI) raportând în luna Octombrie 2009 
peste 11.000 de firme înregistrate în Sistemul Electronic Naţional (SEN), care 
accesează online diverse servicii de interes public.  

În acelaşi sens un progres semnificativ a fost lansarea în iunie 2009 a 
portalului e-Romania, care se doreşte a deveni punct unic de contact către toate 
instituţiile Statului Român, la nivel naţional şi local teritorial. e-Romania este 
structurat pe 12 domenii de interes, de la sănătate, mediu, transport, agricultură 
până la justiţie, educaţie, cultură, culte, asociaţii, turism şi sport. Pe lângă 
dezideratele de transparentizare şi uşurinţă în desfăşurare a activităţii 
administraţiei publice naţionale şi locale, portalul e-Romania are potenţialul de 
a scădea cu până la 70% costurile cu serviciile administrative, prin implementarea a 
12 servicii online pentru cetăţeni (plata taxelor şi impozitelor, căutare locuri de 
muncă, beneficii sociale, solicitare emitere documente personale, înregistrare 
autovehicule, obţinere autorizaţii de construcţie, anunţ schimbare adresă de 
domiciliu, declaraţii către Poliţie, accesare biblioteci publice, înregistrare în 
sistemul public de învăţământ superior, accesare servicii de sănătate) şi opt servicii 
online pentru persoane juridice (contribuţii sociale, taxe, Taxa pe Valaoare 
Adăugată - TVA, înregistrare de noi firme, transmitere date de interes statistic, 
declaraţii vamale, autorizaţii de mediu, achiziţii publice).  

Din punctul de vedere al infrastructurii de comunicaţii (broadband), România 
înregistrează progrese vizibile, însă lente, cu numai 11,7% grad de penetrare. 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii Broadband prevede însă o 
creştere agresivă, ţintind o rată de penetrare de 40% în rândul consumatorilor 
casnici în 2010 şi până la 80% în 2015. Pe de altă parte, peste 80% din 
consumatorii existenţi au acces la reţele de bandă largă rapide (peste 2MB/s). 

În ceea ce priveşte serviciile de comerţ electronic şi afaceri electronic, 
rata lor de utilizare şi penetrare este încă redusă; dezvoltarea lor pe scară largă 
este o prioritate pentru Guvernul României, în condiţiile în care sectorul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) contribuie cu numai 3,6% în 
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PIB, cu 1,5% în utilizarea forţei de muncă, fiind însă responsabil de 5,3% din 
totalul exporturilor. 

2. Aspecte juridice legate de tranzacţionarea pe Internet 
Fiind vorba de comerţ electronic, automat se pune şi problema protecţiei 

consumatorului. Asigurarea protecţiei consumatorului în spaţiul web, în care se 
produce actul de comerţ, presupune existenţa a noi aspecte, deosebit de 
importante, în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa consumatorului (Surcel, 
Dinu, 2007). 

Din punctul de vedere al modului „intangibil” de derulare al tranzacţiilor 
Internet, relaţiile B2C (Business to Consumer)/B2B (Business to Business) pot 
fi surse de dispută şi litigii comerciale în special în cazurile în care: 

 clientul plăteşte bunurile comandate, dar furnizorul nu i le trimite;  
 clientul plăteşte bunurile comandate, dar furnizorul nu le trimite pe 

cele comandate, sau nu în cantitatea solicitata, sau ele ajung deteriorate 
la destinaţie; 

 clientul plăteşte bunurile comandate, dar banii nu ajung la furnizor în 
timp util;  

 furnizorul trimite bunurile comandate, dar clientul refuză să le plătească;  
 furnizorul trimite bunurile, dar se dovedeşte că destinatarul nu plasase 

nicio comandă.  
Acestea sunt cele mai des întâlnite cazuri de litigiu atât în relaţiile B2C, 

cât şi în cele B2B, dar nu numai în comerţul mijlocit de TIC. Astfel de situaţii 
pot apărea în orice tranzacţii comerciale în care actul de comerţ este intermediat 
de un terţ (fie el de exemplu poşta) şi există legi care apără, în funcţie  de 
context, atât clienţii, cât şi furnizorii. Ce este însă specific comerţului pe 
Internet este că, faţă de un magazin oarecare, clienţii şi furnizorii se pot afla în 
ţări diferite, iar server-ul Web se poate afla într-o a treia. În aceste cazuri 
rezolvarea litigiului pleacă de la stabilirea locului şi a jurisdicţiei sub care s-a 
realizat efectiv actul comercial. Majoritatea legilor în domeniul comerţului 
electronic statuează faptul că tranzacţiile derulate pe Internet cad sub jurisdicţia 
ţării din care provine furnizorul de bunuri. 

În anul 2000 Uniunea Europeană a publicat o serie de recomandări prin 
care se asigură că, cel puţin în cadrul Uniunii, se foloseşte o infrastructură 
comercială comună: 

 termene şi condiţii – termenele şi condiţiile comerciale trebuie prezentate 
utilizatorului înaintea începerii oricărei tranzacţii pe Internet.  

 statut egal – contractele electronice sunt egale, din punctul de vedere al 
efectelor comerciale şi juridice, cu forma lor tipărită. Ele pot fi folosite 
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în instanţă, împreuna cu elemente electronice de autentificare 
(semnătură electronică).  

 localizare – localizarea geografica a terţilor este independentă de 
localizarea server-ului Web care găzduieşte tranzacţia.  

 piaţă unică – comerciantul poate oferi servicii de tranzacţionare pe 
Internet în toată Uniunea Europeană, cu condiţia să respecte legile şi 
regulamentele comerciale în vigoare în ţara sa de origine.  

O altă categorie de litigii cauzate de comerţul electronic se referă la 
conţinutul sau tipul bunurilor tranzacţionate, în special pe site-urile de licitaţii 
online. Internet-ul permite practic vânzarea oricărui tip de „bunuri”, fie ele 
ilegale, imorale sau pur şi simplu inexistente; cazuistica ţărilor cu experienţă în 
acest domeniu face referire la speţe în care obiectul tranzacţiilor l-au constituit 
proprietăţi pe Lună, arme, droguri, organe umane sau copii încă nenăscuţi. 
Accesul nelimitat al persoanelor – cu sau fără discernământ, bine sau rău 
intenţionate – la acest tip de licitaţii poate conduce de asemenea la rezultate 
comerciale falimentare pentru vânzătorii de bunuri, mai ales dacă aceştia nu 
specifică un preţ minim de achiziţie. 

În ceea ce priveşte definirea, publicarea, acceptarea şi utilizarea unui set de 
standarde general valabile pentru tranzacţionarea online, de-a lungul ultimilor ani 
s-au remarcat o serie de încercări, niciuna însă suficient de generală pentru a fi  
adoptată pe scară largă. Utilizarea unor standarde comerciale bine definite ar 
putea limita posibilele fraude din sfera tranzacţionării online, asigurând în acelaşi 
timp şi condiţiile de securitate de care aminteam anterior. Dificultatea definirii 
unor astfel de standarde rezidă însă atât în viteza de schimbare a tehnologiilor şi 
mijloacelor de comunicare (viteză care nu oferă timpul necesar elaborării unui 
standard), cât şi mai ales în complexitatea naturii tranzacţiilor care ar trebui luate 
în considerare şi în diversitatea modului în care acestea se derulează  de la o piaţă 
la alta, de la o companie la alta. 

Până în prezent au fost elaborate standarde legate de modul de derulare a 
tranzacţiilor electronice de plată, există de asemenea standarde legate de 
securitatea tranzacţiilor, de calitatea serviciilor oferite pe anumite verticale 
(financiar-bancar, guvernamental, administraţie publică). Nu există însă un 
standard acceptat la nivelul reglementării modului de derulare a tranzacţiilor 
comerciale, diversele încercări în acest sens aparţinând în general marilor 
companii care au impus o anumită metodologie de tranzacţionare cu partenerii 
(în special cu furnizorii de produse şi servicii). 

3. Directivele Uniunii Europene privind tranzacţionarea pe Internet 
Cea mai comună formă de legiferare în Uniunea Europeană este aceea prin 

directive, instrucţiuni către statele membre prin care se specifică natura şi  
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conţinutul legislaţiei pe care fiecare naţiune să o adopte în mod individual. 
Directivele indică obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească fiecare stat mem-
bru, nespecificând însă şi modul în care acestea pot fi atinse; măsurile legislative, 
regulile şi normele particulare rămân la latitudinea fiecărei naţiuni în parte. 

Directiva privind comerţul electronic (The E-commerce Directive) 
adoptată în anul 2000 statuează faptul că serviciile Societăţii Informaţionale 
(definite conform Directivei 98/48/EC) au la bază principiile liberei mişcări a 
serviciilor şi libertăţii de stabilire în Comunitate; ele pot fi livrate oriunde în 
spaţiul Uniunii Europene cu condiţia să se supună legilor statului membru de 
origine. Documentul stabileşte o serie de reguli privind: 

 definirea locaţiei operatorilor din sfera comerţului electronic; 
 obligaţia operatorilor de a asigura transparenţa activităţii lor; 
 cerinţe legate de transparenţa comunicaţiilor comerciale; 
 validitatea contractelor electronice în toate statele membre; 
 răspunderea legală a mediatorilor de informaţii pe Internet; 
 metode de rezolvare online a litigiilor. 

Directiva acoperă toate formele de e-business, inclusiv B2C şi B2B, cu 
referire în clar la ziare şi reviste online, baze de date publice, servicii 
profesionale online (avocaţi, medici, contabili etc.), servicii financiare şi de 
asigurări, marketing şi publicitate online etc. Directiva nu se aplică în cazul în 
care una din părţile implicate în furnizarea sau consumarea serviciului nu 
aparţine Uniunii Europene. În acest caz Directiva recomandă aplicarea regulilor 
stabilite la nivel internaţional de organisme ca World Trade Organisation 
(WOT), Organization for Economic and Commercial Development (OECD) sau 
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 

Referitor la comerţul electronic ca activitate de vânzare pe Internet, 
Uniunea Europeană a emis încă din anul 1997 Directiva privind vânzarea la 
distanţă (The Distance Selling Directive) care vine în completarea Directivei 
privind comerţul electronic şi a legilor stabilite la nivelul fiecărui stat membru. 
Directiva precizează că furnizorul trebuie s[ ofere consumatorului informaţii 
clare şi precise cu privire la: 

 identitatea şi adresa furnizorului; 
 caracteristicile produselor comercializate şi ale preţurilor acestora; 
 costul şi durata transportului; 
 detalii privind posibilitatea de returnare a produselor; 
 condiţii generale referitoare la tranzacţie; 
 modalităţile de plată şi livrare; 
 perioada de valabilitate a ofertei sau preţului (acolo unde este cazul). 

O directivă specială a fost elaborată şi în domeniul semnăturilor 
electronice (The EC Framework Directive for Electronic Signatures); în esenţă, 
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aceasta statuează valabilitatea efectelor legale ale semnăturilor electronice şi 
libera acţiune a autorităţilor de certificare. 

Directiva privind banii electronici (The Electronic Money Directive) 
stabileşte că instituţiile abilitate pot emite bani electronici la nivelul întregii 
Uniuni în baza licenţei obţinute într-o singură ţară membră. 

În domeniul asigurării confidenţialităţii, Uniunea Europeană a emis 
Directiva pentru protejarea datelor (The Data Protection Directive), al cărei 
scop este sprijinirea liberei circulaţii a informaţiilor în cadrul Uniunii cu 
condiţia protejării drepturilor fundamentale şi libertăţii individului. Directiva 
garantează confidenţialitatea mesajelor electronice şi interzice orice formă de 
interceptare a acestora; Directiva garantează faptul că informaţiile personale pot 
fi colectate numai în scopuri legitime şi bine explicitate. 

În ceea ce priveşte proprietatea intelectuală, UE a elaborat un set de 
directive care reglementează: protejarea legală a programelor de calculator; 
protejarea legală a bazelor de date; protejarea proprietăţii industriale: nume de 
marcă, patente, design industrial, nume de domenii Internet etc.; drepturile 
legate de activităţile de închiriere sau împrumut; activitatea de difuzare prin 
cablu sau satelit. 

4. Legislaţia existentă privind tranzacţionarea pe Internet  
Încă din iulie 1997 Congresul Statelor Unite a ratificat un set de principii de 

bază pentru comerţul electronic cuprinse în raportul „A Framework for Global 
Electronic Commerce”. Raportul prezintă strategia administraţiei americane în ceea 
ce priveşte suportul acordat afacerilor pe Internet şi creşterea încrederii 
consumatorilor în utilizarea reţelelor electronice pentru desfăşurarea operaţiunilor 
de comerţ.  Raportul stabileşte cinci principii de bază pe care guvernele să le ia în 
considerare în dezvoltarea cadrului legislativ de comerţ electronic naţional: 

1. Sectorul privat trebuie să fie motorul dezvoltării comerţului electronic; 
2. Guvernele nu trebuie să impună măsuri restrictive nejustificate asupra 

comerţului electronic; 
3. Implicarea guvernelor trebuie să se limiteze la dezvoltarea cadrului 

legislativ strict necesar desfăşurării operaţiunilor de comerţ electronic; 
4. Recunoaşterea calităţilor unice ale Internet-ului; 
5. Comerţul electronic pe Internet trebuie încurajat la nivel global. 
Pe lângă cele cinci principii enumerate mai sus, raportul conţine un set de 

nouă recomandări pentru activităţi cheie din domeniul comerţului electronic: 
Tarife şi impozitare, Sisteme de plăţi electronice, Cod comercial unic pentru 
comerţ electronic, Protejarea proprietăţii intelectuale, Confidenţialitate, 
Securitate, Infrastructura IT&C, Accesul la conţinut, Standarde tehnologice. 
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În anul 2001 Comisia de Ştiinţă şi Tehnologie din cadrul Camerei 
Reprezentanţilor a SUA a elaborat propunerea de lege cunoscută sub numele 
„The Electronic Commerce Enhancement Act of 2001”. Legea stipulează 
necesitatea  promovării comerţului electronic şi în acest scop invită Institutul 
Naţional de Standarde şi Tehnologie (National Institute of Standards and 
Technologies – NIST) să dezvolte un plan detaliat pentru încurajarea 
implementării tehnologiilor e-business la nivelul întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Documentul se referă în clar la identificarea măsurilor care trebuie 
luate pentru sporirea interoperabilităţii comerţului electronic şi la standardizarea 
operaţiunilor de comandă şi plată electronică.  

În prezent nu există un punct de vedere comun al tuturor ţărilor în ceea ce 
priveşte dimensiunea cadrului legislativ necesar pentru reglementarea 
activităţilor şi politicilor legate de comerţ electronic şi dezvoltarea infrastruc-
turii sale specifice; Statele Unite reglementează destul de puţin, Uniunea 
Europeană a dezvoltat un cadrul legislativ complex pe termen lung, în timp ce 
legislaţia multor altor ţări se situează undeva la mijloc (Roşca et al., 2006). 

Din cele mai multe puncte de vedere tranzacţiile comerţ electronic, sau 
privind într-un cadru mai larg relaţiile e-business, nu sunt cu mult diferite de 
clauzele contractuale întâlnite în economia fizică; ansamblul internaţional de 
legi şi reguli se aplică în aceeaşi măsură atât în economia reală, cât şi în cea 
virtuală. În cazul particular al Uniunii Europene sau al Statelor Unite se pune 
însă şi problema aplicării legislaţiei unionale sau federale în paralel cu legislaţia 
proprie fiecărei naţiuni sau stat. Dacă în SUA regulile adoptate la nivelul 
fiecărui stat au depăşit ca număr şi volum legile ratificate la nivelul întregii 
federaţii, în Uniunea Europeană situaţia este inversată; principiile legislative 
adoptate la nivelul Uniunii au devansat regulile naţiunilor individuale şi se află 
în curs de transpunere la nivelul ţărilor membre sau candidate. 

În comparaţie cu legislaţia americană, regulile europene în domeniul 
comerţului electronic sunt destul de complexe. Complexitatea provine în special 
din numărul mare de naţiuni independente care formează Uniunea Europeană, 
din diversitatea culturală şi legislativă a statelor membre.  

La începutul anului 2000, la şedinţa Consiliului Europei de la Lisabona, 
şefii de state şi guverne din Grupul celor 15 au stabilit drept obiectiv major 
acela ca Europa să devină „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată 
pe cunoştinţe din lume”. Ca urmare, în iunie 2000 a fost lansată prima versiune 
a Planului de Acţiune eEurope. La acel moment, iniţiativa eEurope avea drept 
scop principal acela de a aduce online cât mai curând fiecare cetăţean, şcoală 
sau organizaţie din Europa identificând o serie de obiective grupate în trei mari 
zone de acţiune: Internet mai ieftin, mai rapid, mai sigur; Investirea în oameni 
şi aptitudini; Stimularea utilizării Internet-ului. 
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Începând cu anul 2001 s-a început elaborarea unui cadru legislativ special 
pentru ţările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana, cunoscut sub 
numele Planul de Acţiune eEurope+2003, în paralel cu dezvoltarea strategiei 
eEurope2005 – “An information society for all”.  Acţiunile planului eEurope+ 
se încadrau în cele trei mari obiective reglementate de eEurope, la care se 
adăuga un obiectiv suplimentar: Accelerarea finalizării infrastructurii Societăţii 
Informaţionale. 

Planul de acţiune eEurope2005 se concentra pe extinderea obiectivelor de 
conectivitate la Internet specificate anterior către acele modalităţi prin care 
Internet-ul poate influenţa creşterea productivităţii economice, a calităţii şi 
accesibilităţii serviciilor informaţionale de către toţi cetăţenii Europei în baza 
unei infrastructuri sigure de comunicaţii în bandă largă (broadband). Iniţiativa 
stabilea ca obiective majore de atins până în anul 2005 următoarele: servicii 
publice moderne, dezvoltarea unui mediu de afaceri electronic dinamic (e-
business), dezvoltarea unei infrastructuri informaţionale sigure, acces lărgit la 
servicii broadband cu costuri minime, identificarea, măsurarea şi publicarea 
celor mai bune practici şi experienţe în domeniu. 

În anul 2005 planul de acţiune eEurope2005 a fost încheiat, Comisia 
Europeană elaborând strategia de dezvoltare pe perioada 2006-2010: i2010 – A 
European Information society for growth and employment. i2010 reprezintă în 
prezent cadrul de dezvoltare şi reglementare al societăţii informaţionale şi media în 
Uniunea Europeană, promovând modul în care TIC poate îmbunătăţi semnificativ 
economia, societatea şi calitatea vieţii. Strategia i2010 îşi propune atingerea a trei 
obiective majore: Crearea unui spaţiu informaţional european unic, care să 
permită dezvoltarea pieţei de servicii informaţionale şi media pe principii de 
deschidere şi competiţie; Promovarea inovării şi investiţiilor în cercetarea TIC; 
Asigurarea calităţii serviciilor publice şi a calităţii vieţii individuale prin utilizarea 
TIC (http://ec.europa.eu/information_society/ eeurope/i2010/index_en.htm).  

Din punctul de vedere al asigurării drepturilor consumatorilor în societatea 
digitală, unul dintre cele mai interesante programe cuprinse în i2010 este 
eYouGuide to your rights online, lansată în mai 2009 (Ghid de drepturi digitale – 
EYOUGUIDE). Abordarea programului este una extrem de practică, oferind un 
instrument simplu de consultanţă şi asistenţă online de tipul FAQ (Frequently 
Asked Questions) referitoare la drepturile consumatorilor de servicii digitale:  

 Protejarea informaţiilor personale: Sfaturi şi precauţii ce trebuie luate 
pentru prevenirea utilizării nepotrivite a informaţiilor personale postate 
online (inclusiv poze sau filme personale); Drepturile furnizorilor de 
servicii de Internet privind accesarea şi utilizarea informaţiilor cu 
caracter personal, de genul monitorizarea traficului pe Internet, a 



Drepturilor consumatorilor în economia digitală 
 

73 

email-urilor şi a site-urilor vizitate; Sfaturi legate de realizarea în 
siguranţă a cumpărăturilor şi plăţilor online; 

 Despre relaţia cu furnizorii de produse şi servicii online: Drepturile 
consumatorilor privind alegerea furnizorului de servicii de email şi 
Internet, calitatea serviciilor oferite; Sfaturi privind tipul de informaţii 
solicitat în general la achiziţia de produse şi servicii online; 

 Termeni şi condiţii contractuale în relaţia cu furnizorii de produse şi 
servicii online: Standarde de livrare a serviciilor de Internet, condiţii 
contractuale uzuale, drepturi privind livrarea fizică a produselor 
comandate online, dreptul de returnare a produselor comandate în 
cazul în care acestea nu corespund; 

 Reclame şi oferte online, mesaje nesolicitate: Modalităţi de blocare a 
mesajelor nesolicitate (spam), pericole legate de publicitatea online 
destinată minorilor etc.; 

 Siguranţă şi securitate: Riscuri legate de înscrierea în reţele de 
socializare online, accesarea link-urilor din cadrul mesajelor 
nesolicitate (spam); 

 Drepturi de autor: Informaţii legate de posibilităţile de utilizare a infor-
maţiilor, textelor şi pozelor, filmelor sau melodiilor găsite pe Internet; 

 Protejarea minorilor: Modalităţi de control al accesului copiilor la 
site-uri cu conţinut ilegal, jocuri online etc.; 

 Persoane cu dezabilităţi, vârstnici: Informaţii privind posibilitatea 
utilizării Internet-ului de către persoane cu dezabilităţi (lipsite de 
vedere sau de auz de exemplu); 

 Responsabilitate în caz de litigiu: Informaţii privind drepturile de 
tragere la răspundere a furnizorilor de servicii şi produse online în 
condiţiile în care aceştia nu îşi respectă obligaţiile; 

 Asigurarea respectării drepturilor consumatorului şi repararea 
prejudiciilor: Informaţii privind modalităţile de reparare a eventualelor 
prejudicii aduse consumatorilor de servicii digitale. 

Din punct de vedere legislativ, România se aliniază la regulamentele 
specifice elaborate la nivelul Uniunii Europene, la care se adaugă legile 
naţionale cu aplicabilitate la domeniul IT&C şi al economiei digitale:  

 Legislaţia privind comerţul electronic (ca de exemplu Legea Comerţului 
Electronic nr. 365/2002 cu modificări aduse prin Legea nr. 121/2006, 
Legea privind regimul juridic al contractelor la distanţă nr. 51/2003); 

 Legislaţia privind drepturile de autor (ca de exemplu Legea drepturilor 
de autor nr. 8/1996, Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale 
pe Internet); 
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 Legislaţia privind semnătura electronică (Legea semnăturii electronice 
nr. 455/2001, Legea privind arhivarea documentelor în formă 
electronică nr. 135/2007, Legea privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice nr. 260/2007, Decizia privind 
procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate 
operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică nr. 888/2008); 

 Legislaţia privind plăţile electronice (Regulamentul Băncii Naţionale a 
României din 2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de 
plată electronică, Ordinul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale nr. 389/2007 privind procedura de avizare a 
instrumentelor de plată cu acces la distanţă de tipul aplicaţiilor Internet 
Banking, Home Banking sau Mobile Banking); 

 Legislaţia privind publicitatea online (Legea nr. 140/2000 privind 
publicitatea, Legea comerţului electronic nr. 365/2002, Legea privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice nr. 506/2004); 

 Legislaţia privind viaţa privată (Legea pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date nr. 677/2001, Legea privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice nr. 
506/2004, Legea privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice nr. 298/2008). În acest 
domeniu, interesant de subliniat este faptul că în octombrie 2009 Curtea 
Constituţională a stabilit faptul că  dispoziţiile Legii nr. 298/2008 privind 
reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 
comunicaţii, precum şi modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice sunt neconstituţionale, sub motivarea faptului 
că anumite secţiuni din aceste legi au darul de a limita exerciţiul 
drepturilor sau al libertăţilor fundamentale, în speţă al dreptului la viaţă 
intimă, privată şi de familie, dreptul la secretul corespondenţei şi libertatea 
de exprimare, într-o manieră ce nu corespunde cerinţelor stabilite de  
art. 53 din Constituţia României. Decizia Curţii Constituţionale a 
României a creat un precedent la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile 
în care legile similare ratificate în alte ţări (cum ar fi Bulgaria, Cehia sau 
Germania) au suscitat acelaşi tip de discuţii aprinse. 

 Legislaţia privind criminalitatea informatică (Legea nr. 64/2004 
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică); 
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 Legislaţia privind pornografia pe Internet (Legea nr. 196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei); 

 Legislaţia privind comunicaţiile electronice (Legea nr. 304/2003 
pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la 
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, diverse ordonanţe şi 
norme de aplicare privind interconectarea reţelelor publice de 
comunicaţii electronice, serviciile poştale etc.). 

5. Studiu de caz privind utilizarea comerţului electronic 
Pentru analiza impactului comerţului electronic la noi în ţară am realizat o 

cercetare folosind suportul unui site de comerţ electronic în anul 2009. Au fost 
surprinse părerile, bune sau rele, ale utilizatorilor de comerţ electronic. Ne 
propunem ca în urma rezultatelor să prezentăm cele mai interesante idei care  
s-ar desprinde din acestea. 

Pentru această analiză a fost conceput un formular alcătuit din 12 
întrebări. Primele opt întrebări tratează direct părerea utilizatorului referitoare la 
comerţul electronic. Sunt tratate atât aspecte cantitative, cât şi calitative. 
Ultimele două întrebări au fost introduse pentru a se stabili un profil al celor ce 
au răspuns la formular. Alături de aceste ultime două întrebări au fost adăugate 
şi două întrebări deschise. 

Cei care au răspuns la chestionar au fost selectaţi dintre vizitatorii curenţi 
ai unui site de comerţ electronic (circa 4000 săptămânal). Dată fiind distribuţia 
neuniformă a vizitatorilor în timpul unei zile, precum şi în timpul unei 
săptămâni, s-a realizat observare pe durata unei săptămâni întregi pentru a putea 
surprinde toate aspectele mulţimii de vizitatori. Prin întocmirea unui algoritm 
de selectare a vizitatorilor s-a realizat surprinderea cât mai reală a structurii 
mulţimii de vizitatori. Astfel, au fost rugaţi să răspundă la formular fiecare al 
40-lea vizitator. Numărul de 40 s-a ales astfel încât în final să rezulte un număr 
de aproximativ 100 de persoane care au răspuns la formular. 

Răspunsurile la formular au fost centralizate online, prin intermediul unei 
aplicaţii la nivelul server-ului web şi stocate într-o bază de date. În urma 
recoltării datele au fost prelucrate tot prin intermediul unei aplicaţii la nivelul 
server-ului web, în urma căreia s-au obţinut raporturi statistice.  

Conform datelor obţinute se remarcă o pregătire înaltă a celor care folosesc 
comerţul electronic, cei mai mulţi fiind absolvenţi de studii superioare – 78%, iar 
19,98% având studii medii, în timp ce alte categorii reprezintă 2,02%. 

Se constată (tabelul 1) o tendinţă în rândul utilizatorilor tineri de folosire a 
comerţului electronic pentru achiziţionarea on-line a bunurilor şi produselor dorite. 
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Tabelul 1 
Structura pe vârstă 

Vârsta Număr 
utilizatori (%) 

14 ..20 8,16 
20..35 71,42 
35..60 4,08 
60 < 6,12 

 
În general se remarcă o tendinţă pozitivă la adresa modului de desfăşurare 

a activităţilor de comerţ electronic, astfel că marea majoritate consideră pe 
ansamblu acest serviciu util (67,34%). Cei mai mulţi dintre ei au recunoscut 
utilitatea acestui serviciu, în general, şi utilizatorii au accentuat în răspunsul la 
întrebările deschise facilitatea de utilizare a comerţului electronic din diferite 
locaţii, fără să fie obligaţi să fie într-un anumit loc. Utilizatorii subliniază şi 
posibilitatea de a face o comparaţie între preţurile produselor identice, dar 
oferite de diferite firme, astfel încât în final să fie ales cel cu preţul cel mai bun. 

O importanţă deosebită trebuie acordată frecvenţei cu care cumpărătorul 
revine pe Internet pentru achiziţionarea unui produs, astfel încât să se poată 
gândi o structură informaţională adecvată pentru cei ce oferă astfel de servicii. 
Se constată o  revenire a cumpărătorilor de câteva ori pe lună pentru 
achiziţionarea de produse prin Internet (tabelul 2). 

 
Tabelul 2  

Frecvenţa utilizării comerţului electronic 

Frecvenţa utilizării Pondere 
utilizatori (%) 

De câteva ori pe lună 40,81 
De câteva ori pe trimestrial 30,83 
De câteva ori pe an 18,36 

 
Întrebarea a cincea este cea care începe să pună unele probleme. Fiind 

întrebaţi dacă vor alege să revină pe site-uri de comerţ electronic marea 
majoritate declară că o să folosească acest tip de serviciu în continuare 
(59,18%). Problema apare din numărul relativ ridicat al celor care se declară 
nedecişi (24,48%) şi a persoanelor care declară că nu vor mai achiziţiona 
produse on-line (4,08%). Acest lucru este determinat, pe de o parte, de 
procentul ridicat al celor care nu oferă servicii serioase, şi aceasta se întâmplă 
datorită nefolosiri la scară mare a serviciilor de comerţ electronic, precum şi 
datorită legislaţiei cu privire la protecţia consumatorului on-line, dar, pe de altă 
parte, şi datorită infrastructurii de comunicaţii existente în România la 
momentul actual, care, deşi înregistrează progrese, acestea sunt lente.  
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Procentul mare (74%) al celor ce au folosit comerţul electronic la 
recomandarea unui prieten subliniază faptul că în România în general cetăţeanul 
este reticent la schimbări şi acest lucru este evidenţiat şi de numărul relativ mic 
al celor ce utilizează frecvent noile tehnologii electronice conform studiului 
oferit de ANC (Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii) în anul 2008.  

Din chestionar reiese că în România comerţul electronic este dominat de 
produsele informatice (IT) (peste 20%), în condiţiile în care principalul 
transportator al produselor achiziţionate online rămâne Poşta Română sau alte 
forme de curierat (tabelul 3). Pe domenii, după site-urile orientate spre produse 
IT, urmează magazinele virtuale de carte, foto, produse electronice, telefonie etc. 

 
Tabelul 3  

Structura pe produse 
Produse Achiziţii online (%) 

Produse IT 22 
Cărţi 17,5 
Produse fotografice 16 
Produse electronice 13,4 
Telefoane 12,1 
Altele 19 

 
Plata produselor achiziţionate online se face încă preponderent la 

momentul livrării, în numerar, atât datorită faptului că puţine magazine virtuale 
oferă posibilitatea efectuării plăţilor online prin card, cât şi neîncrederii 
românilor în sistemele de plăţi electronice pe Internet. În 90% din cazuri plata 
comenzii nu se face online, la livrare, ramburs, mandat poştal, în doar 10% din 
cazuri comanda fiind efectuată integral online (inclusiv plată electronică).  

Cea mai utilizată modalitate de plasare a comenzilor online este cea prin 
„coşul de cumpărături”, cu 70% din cazurile analizate, urmată de comanda prin 
telefon (12,1%), completarea unui formular online (10%), comanda prin email 
(6,7%) şi licitaţiile electronice (1,2%). 

Alte aspecte relevante cercetării noastre se desprind din întrebările cu răspuns 
liber. Propunerile care apar cel mai des din partea cumpărătorilor se referă la 
modalităţile de plată şi la sporirea gradului de interactivitate. Se doreşte, de 
asemenea, un element sporit de securitate şi siguranţă, toate răspunsurile fiind 
legate în mod deosebit de aspectele legislative privind tranzacţionarea pe Internet. 
De asemenea, apar şi sugestii cu caracter tehnic: posibilitatea de folosire a 
dispozitivelor mobile pentru achiziţionarea  de produse on-line. Noi oportunităţi de 
accesibilitate sunt determinate de creşterea exponenţială a tehnologiei mobile în 
ultimii ani, creşterea disponibilităţii de infrastructuri de reţele, progresele în 
tehnologii fără fir şi popularitatea dispozitivelor portabile (Boja, Bătăgan, 2009). 
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Ca imagine de ansamblu privind folosirea comerţului electronic se 
remarcă numărul mare al celor care văd comerţul online ca fiind util pentru 
activităţile pe care le desfăşoară, şi aceştia sunt cei care fac totodată şi 
recomandări către alte persoane.  

O mare parte dintre cei care găsesc utilă folosirea comerţului electronic au 
enumerat în răspunsurile lor la întrebarea deschisă o serie de dezavantaje care 
sunt întâlnite în desfăşurarea acestei activităţi:  

 insuficienta informare privind legislaţia în vigoare (cum ar fi cele 10 
zile de returnare a produsului); 

 nerespectarea legislaţiei în vigoare privind comerţul electronic; 
 reclamă insuficientă; 
 neîncrederea în serviciile oferite;  
 există un sistem greoi de plasare a unei comenzi; 
 lipsa unui buton de căutare; 
 accesibilitatea  şi dificultatea de comunicare. 

Având posibilitatea de a folosi tehnologia de comunicare la distanţă, 
activitatea de comerţ electronic ar putea fi considerată o soluţie reală pentru cei 
care nu au timp să meargă la magazin, sau care sunt într-o locaţie diferită, sau 
care nu pot să meargă pentru că au unele probleme personale.  

6. Concluzii 
Conform studiului nostru, cetăţeanul este dornic de a folosi serviciile de 

comerţ electronic care duc la reducerea costurilor şi utilizarea fondurilor 
disponibile cu randamente pozitive şi crescătoare, la scăderea semnificativă a 
actelor de corupţie, la transformarea modului de operare al companiilor. Studiului 
comandat de ANC şi realizat de RomCard  pentru evaluarea pieţei de comerţ 
electronic din România în 2008 arată că numărul magazinelor online din 
România va continua să crească cu 50% pe an în intervalul 2009-2011, ajungând 
până la 3.000 de magazine funcţionale care vor desfăşura curent activităţi de 
comerţ pe Internet (http://www.izzisale.ro/Studiu-eCommerce-ANC.pdf). 

Comerţul electronic îşi păstrează ritmul de creştere, terminând prima 
jumătate a anului 2009 cu 570.000 de tranzacţii şi un volum total de 43,5 
milioane de euro, în creştere cu 68% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 
conform datelor RomCard. Iar previziunile pentru 2010 sunt optimiste în 
privinţa evoluţiei comerţului electronic, ePayment şi RomCard estimând o 
creştere cu 30% a tranzacţiilor online cu cardul.  

Se estimează însă că înmulţirea tranzacţiilor de comerţ electronic în 
România va urma modelul occidental de dezvoltare de până în anul 2009, odată 
cu creşterea numărului de utilizatori de Internet, a infrastructurii de bandă largă 
şi cu îmbunătăţirea generală a nivelului de trai şi puterii de cumpărare. Astfel, 
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analiştii de piaţă estimează că piaţa românească de comerţ electronic se va tripla 
anual în următoarea perioadă.  

În concluzie, ca şi pe plan internaţional, consumatorul român a început să 
îşi diversifice nevoile şi cererile, solicitând nu numai un anume produs, ci un 
set de servicii asociate lui. Oferta a devenit mult mai diversificată, numărul de 
companii care acţionează în zona comercială online a crescut, iar nevoia 
acestora de a reţine clienţii pe o perioadă cât mai lungă de timp a devenit o 
activitate din ce în ce mai importantă.  

Dezvoltarea comerţului electronic depinde de evoluţia şi calitatea globală a 
reţelei de telecomunicaţii şi a echipamentelor care se conectează la ea. În foarte 
multe ţări starea sistemelor de telecomunicaţii nu permite încă dezvoltarea reţelelor 
digitale avansate. Se recomandă implicarea guvernelor în încurajarea competiţiei 
pe piaţa de echipamente IT şi de telecomunicaţii, scăderea taxelor de import, 
reducerea nivelurilor de impozitare al companiilor şi serviciilor din domeniu. 
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