
Cuvânt-înainte 

Compromis între solidarismul contractual centrat pe asistarea profa-
nului la încheierea i executarea contractelor i liberalismul pur i dur al 
clasicei autonomii de voin , dreptul consumului se instaleaz  treptat, tot 
mai comod, între ramurile de drept tradi ionale. Lucrarea de fa  repre-
zint  primul inventar, realizat în spa iul dreptului român al consumului, al 
conceptelor fundamentale i derivate uzitate în noua ramur  de drept pur-
tând acest nume. Principalul s u scop este acela de a facilita parcurgerea 
terminologiei de specialitate – relativ complex  – celor care, în calitate de 
magistra i, avoca i, membrii ai asocia iilor de consumatori, consilieri 
juridici, angaja i ai organismelor administrative îns rcinate cu protec ia
consumatorilor, se confrunt  cu necesitatea cunoa terii acestor termeni. 
Nu în ultimul rând, lucrarea î i propune s  suscite, în persoana docto-
ranzilor, masteranzilor i studen ilor în tiin e juridice voca ia de juri ti 
specializa i în dreptul consumului.  

Dic ionarul cuprinde un num r de aproximativ 400 de defini ii, înso-
ite de explicarea coordonatelor esen iale i a mecanismului tehnic pe 

baza c ruia no iunile în cauz  func ioneaz . Este de men ionat tripla surs
de terminologie utilizat : termenilor beneficiind de o defini ie legal  (1) li 
se adaug  no iunile teoretizate de doctrina de specialitate, pe suportul 
solid oferit de solu iile pretoriene din sisteme de drept precum cel francez, 
de pild  (2), cu adjonc iunea termenilor împrumuta i dinspre dreptul civil 
clasic, la care dreptul consumului recurge, cu mai mult  sau mai pu in
candoare, ca fond terminologic de drept comun (3).  

Totodat , lucrarea respect  principalele trasee în evolu ia conceptual
a dreptului consumului, precum obliga ia de informare i de consiliere (a), 
obliga ia de securitate (b), garan ia de conformitate (c), dreptul de retrac-
tare a consim mântului (d), riscul de dezvoltare (e), clauza abuziv  (f), 
reprimarea publicit ii în el toare i a publicit ii comparative ilicite (g), 
reglementarea creditului pentru consum (h), formalismul informativ (i), 
reprimarea practicilor comerciale incorecte, abuzive ori în el toare (j), 
opozi ia consumator (profan) – profesionist (k), f r  a neglija îns  termeni 
particulari, precum creditul de tip revolving, facilitatea de tip overdraft, 
abuzul de vulnerabilitate, ac iunea în co-reprezentare, medicamentele 
generice, vânz rile cu prim , vânz rile de lichidare ori de soldare, loteriile 
publicitare .a. Defini iile sunt înso ite, acolo unde ni s-a p rut necesar, de 
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o perspectiv  sintetic  asupra evolu iei conceptului în cauz , ca i de refe-
rin e legislative, doctrinare i jurispruden iale menite s  întregeasc  pre-
zentarea sintetic  a accep iunilor termenilor, f r  ca, prin aceasta, s  ne 
propunem totu i transformarea dic ionarului într-un manual „frac ionat”. 
Defini iile legale ale unor termeni (prezente în cuprinsul Codului consu-
mului, al legilor speciale în vigoare în materia protec iei consumatorului 
sau chiar în textul Noului Cod civil) au fost reproduse ca atare, uneori 
acompaniate de sublinieri critice, îns  cu p strarea op iunii lingvistice a 
legiuitorului, chiar i a celor contestabile ori mai pu in recomandate, teh-
nic, întrucât nu ne-am propus corijarea exprim rilor legale, ci doar 
consemnarea ca atare a defini iilor prezente în diferite texte legale, apar-
inând dreptului consumului ori doar intersectându-l, cu p strarea tonului 

neutru pe care un dic ionar trebuie s  îl îmbr i eze.
Drept în continu  expansiune i concurent declarat al mecanismelor 

tradi ionale de drept civil, dreptul consumului încearc  s  propun  instru-
mente juridice principial preventive i abia apoi curative, mai adaptate 
trebuin elor consumatorului în eles ca individ izolat, precar înarmat contra 
metodelor persuasive de promovare a produselor i serviciilor i de in tor
al unui set de informa ii invariabil mai modest decât cel de inut de c tre
profesionistul contractant. Însu i modul de operare al dreptului consu-
mului este antagonic celui caracteristic dreptului civil clasic, întrucât, în 
timp ce Codul civil rezerv  o zon  generoas  interpret rilor dispozi iilor 
sale de c tre practica judec toreasc i devierii p r ilor de la normele 
supletive prin jocul negocierii contractelor, Codul consumului i legisla-
ia-satelit plaseaz  accentul pe normele imperative (de pe pozi ia profesio-

ni tilor industriei, comer ului i serviciilor), fiind, în acela i timp, un 
drept pluridisciplinar, construit pe suportul conceptelor de  drept civil, 
comercial, penal, contraven ional, administrativ . a.  

Lucrarea pe care o propunem nu reprezint  îns  o simpl  culegere de 
tip „vocabular juridic”, întrucât defini iile, în cvasi-totalitatea lor, sunt 
înso ite de dezvolt ri asupra reperelor teoretice i practice, elementare 
pentru în elegerea modului în care accep iunile cuvântului ori ale sintag-
mei în cauz  au fost construite de c tre tiin a juridic . Autoarea ine s
mul umeasc  cititorului pentru disponibilitatea cu care s-a apropiat de ter-
minologia tân rului drept român al consumului, ca i pentru eventualele 
sugestii de îmbun t ire.
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