
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea privind răspunderea producătorilor pentru pagubele 
generate de produsele cu defecte 
 
 

În cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu prevederile 
comunitare, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate pentru aderarea la Uniunea 
Europeană, se prevede transpunerea în legislaţia românească a Directivei  
nr. 85/374/EEC a Parlamentului European şi a Consiliului, din 25 iulie 1985 
privind răspunderea producătorului pentru pagubele generate de produsele 
defectuoase, modificată şi completată prin Directiva nr. 1999/34/EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului. 

Această Directivă stabileşte câteva principii în domeniu, care urmează a fi 
preluate în diferite sisteme juridice naţionale şi să fie aplicabile în cazul raporturilor 
juridice apărute între producători şi persoanele prejudiciate ca urmare a defectelor 
unor produse puse în circulaţie. 

Necesitatea transpunerii în contextul aderării la Uniunea Europeană reiese 
din eliminarea diferenţelor ce pot afecta concurenţa şi circulaţia de produse pe 
piaţă, existând diferite grade de protecţie a consumatorilor împotriva pagubelor 
generate de aceste produse. 

Răspunderea producătorului se naşte din calitatea acestuia, fiind cel mai 
îndreptăţit să evalueze riscurile legate de produsele pe care le pune în circulaţie, 
stabilind şi măsurile necesare pentru diminuarea lor. Apare deci firească necesitatea 
ca producătorii să răspundă în mod direct pentru daunele provocate. 

Prevederile contractuale nu pot limita sau exonera producătorul de 
răspunderea ce o poartă pentru punerea în circulaţie a unor astfel de produse. 

Prin prezenta lege se urmăreşte creşterea nivelului de protecţie a 
consumatorilor, stabilindu-se în mod clar situaţiile şi modul de angajare a 
răspunderii producătorilor. 

În condiţiile reglementării propuse, producătorul va răspunde pentru 
prejudiciul actual şi pentru cel viitor, chiar şi în situaţia în care aceasta este 
rezultatul cumulat al defectului produsului cu o acţiune sau o omisiune a unei terţe 
persoane. 

Cu acest prilej, legislaţia internă în domeniu este corelată cu regimul 
juridic existent în ţările membre ale Uniunii Europene şi sunt prevăzute cazurile în 
care producătorii pot fi exoneraţi de răspunderea pentru prejudiciul creat prin 
punerea în circulaţie a produselor cu defect, care sunt limitativ enumerate, 
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stabilindu-se clar limitele răspunderii producătorului, pentru pragul valoric stabilit 
în prezent la 2.000.000 lei şi, respectiv, la echivalentul în lei al 500 EURO ulterior 
aderării României la Uniunea Europeană. Această răspundere a producătorului este 
angajată pentru deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul 
defectuos dar în legătură cu acesta din urmă. 

Răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele 
defectuoase a fost reglementată anterior prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de 
produsele defectuoase. Prin Legea nr. 37/2001 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 87/2000 au fost incluse în acest act normativ, textele suferind 
modificări de fond, experţii CE constatând faptul că dispoziţia legală rezultată nu 
corespunde cu transpunerea directivei europene şi, implicit, va conduce la diferenţe 
majore de aplicare în practică, fapt ce a determinat necesitatea promovării unui nou 
act normativ. 

Totodată, prin prezentul act normativ se stabileşte un termen rezonabil în 
care persoana prejudiciată se poate adresa instanţei de judecată pentru repararea 
pagubei şi anume 3 ani de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă 
cunoştinţă de existenţa pagubei, a defectului şi a identităţii producătorului, însă nu 
mai târziu de împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul 
respectiv în circulaţie, cu condiţia ca paguba să se fi produs înăuntrul termenului de 
10 ani. 

Astfel, răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele 
defectuoase va fi stabilită la nivel de lege, cu această ocazie realizându-se şi 
corelarea reglementărilor interne cu acquis-ul comunitar. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu 
defecte. 

 
 

 


