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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/44/23.03.2021 
 
 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind  

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
 Noua agendă privind consumatorii  

Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă 
COM (2020)696 

 

 În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 17.02.2021, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea 
rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM (2020)696. 

 Noua agendă privind consumatorii se bazează pe Agenda consumatorului din 2012 și este 
rezultatul unor acțiuni pregătitoare și discuții intense cu părțile interesate. În iunie 2020, Comisia 
a lansat, la nivelul UE, o consultare publică deschisă cu privire la noua politică europeană de 
protecție a consumatorilor pentru perioada următoare. Consultarea publică a contribuit în mod 
semnificativ la elaborarea Noii agende privind consumatorii și în urma sa a reieșit sprijinul 
general pentru prioritățile sale principale, inclusiv pentru necesitatea de a răspunde la pandemia 
de COVID-19. Agenda completează alte inițiative ale Comisiei, cum ar fi Pactul verde și Planul 
de acțiune pentru economia circulară, și prevede, de asemenea, ca la punerea în aplicare 
a cadrului financiar multianual să se țină seama de prioritățile în materie de protecție a 
consumatorilor. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
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 Noua agendă privind consumatorii prezintă o viziune pentru politica UE de protecție a 
consumatorilor în perioada 2020-2025, axată pe cinci domenii prioritare: 

1. Tranziția verde – Comisia își propune să asigure disponibilitatea produselor durabile pe 
piața UE și informarea mai bună a consumatorilor, pentru ca aceștia să poată alege în 
cunoștință de cauză. Comisia va prezenta o propunere pentru a oferi consumatorilor 
informații mai bune cu privire la durabilitatea produselor și pentru a combate practicile 
de tipul dezinformării ecologice sau al uzurii morale premature. De asemenea, Comisia 
va promova repararea produselor și va încuraja utilizarea produselor mai durabile și 
„circulare”. Comisia va colabora cu operatorii economici pentru a-i încuraja să se 
angajeze în sprijinul consumului durabil, în plus față de ceea ce prevede legea. 

2. Transformarea digitală – transformarea digitală schimbă radical viața consumatorilor, 
oferindu-le noi oportunități, dar prezentând și provocări. Comisia urmărește să combată 
practicile comerciale online care nu țin seama de dreptul consumatorilor de a face o 
alegere în cunoștință de cauză, care abuzează de tendințele comportamentale ale 
consumatorilor sau le distorsionează procesele decizionale, cum ar fi interfețele 
manipulatoare (dark patterns) și publicitatea ascunsă. În plus, atunci când se stabilesc 
normele care reglementează economia digitală și cerințele privind inteligența artificială 
(IA), interesele consumatorilor trebuie să fie luate în considerare în mod corespunzător. 
Pentru a adapta normele actuale la digitalizarea în curs și la creșterea numărului de 
produse conectate, Comisia va revizui și Directiva privind siguranța produselor. Întrucât 
este necesar să se consolideze protecția consumatorilor în ceea ce privește digitalizarea 
serviciilor financiare cu amănuntul, vor fi revizuite și directivele privind creditele de 
consum și comercializarea serviciilor financiare. 

3. Asigurarea respectării efective a drepturilor consumatorilor – responsabilitatea de a 
asigura respectarea drepturilor consumatorilor le revine statelor membre, iar Comisia are 
un rol de coordonare și de sprijin. Comisia va ajuta statele membre să transpună la timp și 
să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorilor, inclusiv prin 
intermediul Rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor. Comisia va sprijini, de 
asemenea, autoritățile naționale, printre altele prin furnizarea unui set de instrumente 
electronice inovatoare pentru a consolida capacitatea autorităților naționale de a combate 
practicile comerciale ilegale din mediul online și de a identifica produsele nesigure. 

4. Nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori – anumite grupuri de 
consumatori aflate în anumite situații pot fi deosebit de vulnerabile și au nevoie de 
garanții specifice, de exemplu copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap. 
Comisia va examina cerințele privind standardele referitoare la produsele pentru 
îngrijirea copiilor. În ceea ce privește vulnerabilitățile financiare, exacerbate de criza 
provocată de COVID-19, Comisia va majora finanțarea pentru îmbunătățirea serviciilor 
de consiliere în materie de îndatorare în statele membre. Comisia va sprijini, de 
asemenea, inițiativele care oferă consiliere la nivel local privind modalitățile de accesare 
a informațiilor – atât online, cât și offline. 

5. Cooperarea internațională – într-o lume globalizată în care cumpărăturile online nu se 
limitează la frontierele naționale, cooperarea cu partenerii internaționali a devenit 
crucială. Comisia va elabora un Plan de acțiune cu China în 2021 pentru a spori siguranța 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1605179089737&uri=CELEX%3A02001L0095-20100101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0048-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0048-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0065-20180113
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produselor vândute online. Începând din 2021, Comisia va oferi, de asemenea, sprijin în 
materie de reglementare, asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru regiunile 
partenere ale UE, inclusiv în Africa. 

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Noua agendă privind 
consumatorii - Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM 
(2020)696, în ședința din 23 martie 2021. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi (11 voturi pentru) să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei 
comunicări. 

 
 

PREȘEDINTE 
Ioan Sabin Sărmaș 


