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Introducere. Organizații ne-
guvernamentale cu atribuţii 

în domeniul protecției consuma-
torilor casnici sînt asociațiile de 
consumatori, instituţiile abilitate, 
fie ele guvernamentale sau nu, dis-
punînd de profesionalismul adecvat 
sesizării problemelor în cauză, dar 
mai ales de capacitatea financiară 
de a suporta costurile generate de 
declanşare a unor acţiuni în justiţie. 
Acestea sînt un pilon de valoare în 
depistarea problemelor şi propu-
nerea unor soluţii pentru protecţia 
drepturilor consumatorilor de ener-
gie electrică.

Protecţia consumatorilor se 
poate realiza atît pe cale directă, 
explicită, respectiv prin acţiunile 
judiciare şi parajudiciare pe care 
consumatorii le au la îndemînă 
împotriva furnizorilor de energie 
electrică care oferă sau vor oferi, în 
temeiul deschiderii pieței de ener-
gie electrică, servicii necalitative 
sau promovează practici comerci-
ale ilicite, cît şi pe cale indirectă, 
implicită, respectiv prin activităţi 
de standardizare, acreditare şi cer-
tificare. Pretenţiile consumatorilor 
de energie electrică în cazuri referi-
toare la echipamentele de măsurare 

sînt multiple, iar consumatorii nu 
au cunoştinţele tehnice necesare, 
de aceea nu le rămîne decît să crea-
dă furnizorul. 

Prezenta cercetare evidențiază 
atribuțiile și rolul societății civi-
le în protecția consumatorilor de 
energie electrică pentru necesități 
casnice. Totodată, are drept scop 
și determinarea, prin intermediul 
organizațiilor neguvernamentale, a 
mecanismelor eficiente de protecție 
a consumatorilor, evaluarea efici-
enţei activităţii prin prisma rezul-
tatelor obţinute şi elaborarea re-
comandărilor pentru valorificarea 
protecţiei drepturilor consumatori-
lor de energie electrică prin inter-
mediul aociaţiilor de consumatori.

Materiale și metode aplica-
te. Studiul reprezintă analiza și 
sinteza prevederilor legale refe-
ritoare la funcțiile și competența 
organizațiilor neguvernamentale 
privind protecția consumatorilor de 
energie electrică. 

Rezultate obţinute și discuţii. 
În doctrină se opinează că „autoa-
părarea” include în sine acțiunile 
competente ale consumatorului în 
orice situație [13, р. 102]. Scepti-
cismul consumatorilor ar dispărea, 

dacă sistemul de protecţie a consu-
matorilor ar avea la bază standardi-
zarea şi certificarea echipamentelor 
de măsurare privite ca un triunghi 
al încrederii, unde furnizorul, ope-
ratorul de rețea ar reprezenta unul 
dintre vîrfuri, organismele de stan-
dardizare, acreditare și certificare 
– un altul, iar consumatorii cas-
nici – un al treilea vîrf. De multe 
ori se constată că instituţiile de stat 
nu întotdeauna protejează eficient 
drepturile consumatorilor, aceasta 
datorându-se mai multor factori. 
Respectiv, în scopul eficientizării 
și imparțialității protecției, statul 
a cedat parţial din atribuţiile sale, 
învestind şi organizaţiile neguver-
namentale cu atribuţii de protecţie 
a consumatorilor. Înstrăinarea re-
ţelelor electrice prin privatizarea 
acestora constituie un domeniu im-
portant al preocupărilor consuma-
torilor. Elementul esenţial în proce-
sul de privatizare a acestora a fost 
poziţia organului de reglementare. 
Astfel, asociaţiile de consumatori 
apreciază că acesta trebuie să fie 
autonom faţă de guvern şi faţă de 
producători, dar trebuie să ramînă 
o instituţie oficială şi publică.

Asociaţii pentru protecţia con-
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REZUMAT
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sumatorilor sînt considerate aso-
ciaţiile constituite conform Legii 
RM nr. 837/1996 [4] și Legii RM 
nr. 105/2003 [3] ca persoane juri-
dice care, fără a urmări realizarea 
unui profit pentru membrii lor, au 
ca unic scop apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale membrilor 
lor sau ale consumatorilor în gene-
ral. Acestea pot fi parteneri sociali 
cu drept de reprezentare în orga-
nismele centrale consultative, cu 
rol în domeniul protecţiei consu-
matorilor şi în care organele admi-
nistraţiei publice sînt reprezentate. 
În temeiul art. 29 din Legea RM 
nr. 105/2003, cetăţenii sînt în drept 
de a se organiza benevol în asocia-
ţii obşteşti de consumatori, care îşi 
desfăşoară activitatea în conformi-
tate cu legislaţia. Potrivit acesteia, 
asociaţiile obşteşti de consumatori 
au un spectru larg de drepturi. În 
esenţă, asociaţiile pentru protecţia 
consumatorilor desfăşoară acţiuni 
directe atît asupra consumatorilor, 
cît şi asupra instituţiilor, organiza-
ţiilor centrale şi locale, precum şi 
a agenţilor economici. În general, 
asociaţiile pentru protecţia consu-
matorilor au dreptul de a fi spriji-
nite logistic de către organismele 
administraţiei publice centrale și 
locale, în vederea atingerii obiec-
tivelor lor. 

În conformitate cu prevederile 
art. 1 din Legea RM 837/1996 [4], 
asociaţia obştească este o organi-
zaţie necomercială, independentă 
de autorităţile publice, constituită 
benevol de cel puţin două persoa-
ne fizice şi/sau juridice (asociaţii 
obşteşti), asociate prin comunitate 
de interese în vederea realizării, 
în condiţiile legii, a unor drepturi 
legitime, iar conform art. 11, aso-
ciaţiile obşteşti se constituie din 
iniţiativa fondatorilor care pot fi 
persoane fizice – cetăţeni cu capa-
citate de exerciţiu deplină, sau per-
soane juridice – asociaţii obşteşti. 
În context menţionăm că legiuito-
rul a condiţionat calitatea de fon-
dator al asociaţiei obşteşti de con-

sumatori. Astfel, fondator, membru 
al acestui tip de organizaţie poate 
fi doar cetăţeanul Republicii Mol-
dova. Distincţia este generată de 
conţinutul alin. 4 art. 11 din Legea 
[4], care prevede că cetăţenii stră-
ini şi apatrizii domiciliaţi în Repu-
blica Moldova pot fonda asociaţii 
obşteşti pe aceleaşi baze ca şi ce-
tăţenii Republicii Moldova, dacă 
legislaţia cu privire la tipurile dis-
tincte de asociaţii obşteşti nu pre-
vede altfel. Asociaţia obştească 
de consumatori este considerată 
ca un tip distinct de organizaţie 
care nu poate fi fondată de cetă-
ţeni străini şi apatrizi. De aseme-
nea, distingem că cetăţenii străini 
şi apatrizii nu pot fi nici membri ai 
acestui tip de organizaţie, deoare-
ce, conform art. 12 din Legea RM 
837/1996 [4], membri ai asociaţii-
lor obşteşti pot fi cetăţeni ai Repu-
blicii Moldova, cetăţeni străini şi 
apatrizi, dacă legislaţia cu privire 
la tipurile distincte de asociaţii ob-
şteşti nu prevede altfel.

Raţionamentul este confirmat 
şi prin Legea RM nr. 200/2010 [5] 
privind regimul străinilor în Repu-
blica Moldova, care defineşte că 
”străin este considerată persoană 
care nu deţine cetăţenia Republi-
cii Moldova sau care este apatrid”. 
Astfel, conform art. 4, străinii aflaţi 
legal în Republica Moldova se bu-
cură de aceleaşi drepturi şi libertăţi 
ca şi cetăţenii Republicii Moldova, 
garantate de Constituţia Republicii 
Moldova şi de alte legi, precum şi 
de drepturile prevăzute în tratatele 
internaţionale la care R. Moldova 
este parte, cu excepţiile stabilite 
de legislaţia în vigoare. În conse-
cinţă, constatăm că fondator şi/
sau membru al organizaşţiei ob-
şteşti de consumatori nu poate 
fi cetăţeanul străin sau apatri-
dul. Restricţia este condiţionată 
de drepturile şi atribuţiile pe care 
le pot avea asociaţiile obşteşti de 
consumatori. În afară de protecţia 
indirectă, acestea pot direct să în-
ainteze în instanţa de judecată ac-

ţiuni privind protecţia drepturilor 
consumatorilor. 

De facto, în Republica Moldova 
există organisme neguvernamenta-
le învestite cu protecţia consumato-
rilor, dar nu este elaborat şi asigurat 
mecanismul implicării şi participă-
rii acestora la formarea şi suprave-
gherea sistemului de furnizare și 
distribuție a energiei electrice. În 
context, constatăm că organizaţiile 
neguvernamentale, în limita atribu-
ţiilor legale, au posibilitatea să va-
lorifice protecţia drepturilor consu-
matorilor de energie electrică prin 
lansarea unor iniţiative economice. 
Astfel, acestea urmează să elabo-
reze mecanismul care să asigure 
posibilitatea de alternativă privind 
alegerea furnizorului sau să institu-
ie un program de acoperire a unei 
părţi din cheltuielile categoriilor de 
persoane material vulnerabile. 

În economia autohtonă, rolul 
asociaţiilor pentru protecţia consu-
matorilor este limitat, în compara-
ţie cu ţările vestice. În unele state 
nu există organisme guvernamen-
tale de protecţie a consumatorilor, 
ci doar ONG-uri. Acolo se pune 
accent pe societatea civilă. În ţă-
rile europene, în general, dar mai 
ales în cele membre ale Uniunii 
Europene, se consideră că repre-
zentarea consumatorilor în activi-
tatea de adoptare şi armonizare a 
legislaţiei în domeniul protecţiei 
consumatorilor, implicarea acesto-
ra în urmărirea aplicării, respectării 
reglementărilor legale în domeniu 
este o necesitate absolută, apărînd 
diverse tipuri de organizaţii, aso-
ciaţii ce şi-au propus o serie de 
obiective ambiţioase cu privire la 
protecţia consumatorilor. Consti-
tuirea unor organizaţii sau asociaţii 
ale consumatorilor a fost favorizată 
de cadrul legislativ permisiv, creat 
în cele mai multe ţări europene. 

Liga Apărării Drepturilor Con-
sumatorilor a realizat un raport în 
care se menţionează că, în rezulta-
tul consultării cu societatea civilă, 
la Ministerul Justiţiei au fost înre-
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gistrate circa 10 asociaţii obşteşti 
în domeniul protecţiei consumato-
rului. Dintre acestea, autorii rapor-
tului menţionează drept cele mai 
eficiente: Centrul pentru Protecţia 
Consumatorilor (CPC), constituit 
ca organizaţie obştească, activând 
din 2002; Mişcarea obştească „Pro 
Consumator”, înființată ca mişca-
re obştească, înregistrată în 2002; 
Liga pentru Apărarea Drepturilor 
Consumatorilor (LADC), consti-
tuită ca organizaţie obştească [11]; 
Organizaţia obştească „Protecţia 
Consumatorilor”, înregistrată în 
2004 [12]. 

După cum am menţionat deja, 
consumatorii au dreptul la reuniu-
ne benevolă în organizaţii obşteşti 
inclusiv în temeiul art. 25 din Le-
gea RM nr. 105/2003. Reuniuni-
le benevole viabile, existente în 
Republica Moldova, sînt: Liga 
pentru apărarea drepturilor con-
sumatorilor (LADC) [11], avînd 
forma organizatorico-juridică de 
organizaţie obştească, cu scop de 
protejare a consumatorilor prin in-
termediul biroului de informare şi 
consultare a cetăţenilor; Mişcarea 
„Pro Consumator”, constituită ca 
mişcare obştească, avînd ca scop 
de bază protecţia consumatorilor 
pe întreg teritoriul republicii, ridi-
carea nivelului deservirii consu-
matorilor, neadmiterea în comerţ a 
produselor necalitative şi contrafă-
cute; Organizaţia obştească „Pro-
tecţia Consumatorilor”, care are ca 
obiective contribuirea la protecţia 
consumatorilor, realizarea şi apăra-
rea drepturilor civile, economice şi 
spirituale ale acestora, dezvoltarea 
activizmului social şi spiritului de 
iniţiativă a cetăţenilor; Asociaţia 
pentru protecţia consumatorilor 
„Astra”, avînd ca scop apărarea 
consumatorilor de mărfuri şi ser-
vicii din republică, contribuirea la 
îmbunătăţirea calităţii mărfurilor şi 
serviciilor livrate pe piaţa RM; In-
stituţia obştească pentru protecţia 
consumatorilor „Consum protect” 
[12], care are drept scop protecţia 

drepturilor consumatorilor de bu-
nuri şi servicii, sporirea nivelului 
deservirii lor, contribuirea la asigu-
rarea unui cadru legal adecvat.

Centrul pentru Protecţia Con-
sumatorilor din Republica Mol-
dova este un alt organism, fiind o 
instituţie obştească, republicană, 
de utilitate publică. O parte din-
tre asociaţiile obşteşti de protecţie 
a consumatorilor sau asociat în 
Consiliul Naţional al organizaţii-
lor de protecţie a consumatorilor. 
Consiliul Naţional a fost recunos-
cut de Guvern, potrivit raportului, 
drept organizaţie-umbrelă impor-
tantă, fiind inclusă şi în Strategia 
Națională de dezvoltare:8 soluții 
pentru creșterea economică și re-
ducerea sărăciei [9, 10]. Potrivit 
Strategiei, Guvernul Republicii 
Moldova are ca scop crearea, pînă 
în anul 2020, a unui complex ener-
getic competitiv şi eficient, care 
va asigura toţi consumatorii cu re-
surse energetice calitative, în mod 
accesibil şi fiabil, va răspunde pro-
vocărilor creşterii preţului energiei, 
dependenţei de importul de resurse 
energetice şi impactului sectoru-
lui energetic asupra schimbărilor 
climaterice. Viziunea strategică 
va fi realizată pe baza principiului 
competitivității şi a unei pieţe ener-
getice liberalizate.

Vorbind despre necesitatea de 
protecţie a drepturilor consuma-
torilor, menţionăm că înşişi agen-
ţii economici, în calitatea lor de 
consumatori de energie electrică, 
au simţit necesitatea de a se prote-
ja prin intermediul unei asociaţii. 
Astfel, Asociaţia Consumatorilor 
de Energie din Moldova (ACEM) 
a fost creată că urmare a modifică-
rilor apărute în relaţiile „Furnizor 
– Consumator” în procesul de re-
structurare a complexului energetic 
prin privatizarea parţială a reţelelor 
electrice de distribuţie. Perioada de 
restructurare a condiţionat necesi-
tatea de a elabora un şir de acte de 
reglementare, instrucţiuni şi meto-
dologiişi, ca urmare, a fost nece-

sară o structură care ar reprezenta 
interesele consumatorilor-agenţilor 
economici în procesul de elabo-
rare şi aprobare a actelor şi docu-
mentelor, care formează cadrul de 
reglementare a relaţiilor „Furnizor 
– Consumator”. În consecinţă, o 
astfel de asociaţie a fost înregistra-
tă la 3 iulie 2002.

Asociaţia Consumatorilor de 
Energie a fost creată ca organi-
zaţie neguvernamentală, fără an-
gajamente politice, nonprofit, cu 
statut de societate obştească. Ac-
tualmente, în calitate de membri 
Asociaţia întruneşte 15 agenţi eco-
nomici. Asociaţia Consumatorilor 
de Energie Electrică din Republica 
Moldova vine în apărarea agen-
ţilor economici consumatori de 
energie electrică, iar consumatorii 
casnici rămîn a fi protejaţi, în fond, 
de organele administraţiei publice. 
Dacă este o realitate bine cunoscu-
tă faptul că guvernele au la ONU 
un forum mondial, iar producătorii 
şi comercianţii îşi reprezintă inte-
resele în Organizaţia Mondială a 
Comerţului, puţini ştiu că există şi 
o Organizaţie Mondială a Consu-
matorilor. „Principiile Directoare 
privind protecţia consumatorilor”, 
document adoptat de Adunarea Ge-
nerala a ONU în 1985, este rezulta-
tul eforturilor pe plan internaţional 
a acestei organizaţii de a îmbunătă-
ţi poziţia consumatorilor. ”Consu-
mers International” este o organiza-
ţie cu sediul la Londra şi care gru-
pează organizaţii de consumatori 
din întreaga lume, fiind una dintre 
instituţiile care contribuie la înfi-
inţarea grupurilor pentru protecţia 
consumatorilor în ţările-candidate. 
Prima conferință internațională de 
lideri din organizațiile de consu-
matori a avut loc la Haga, în martie 
1960 [14]. 

În ceea ce privește acţiunile în 
justiţie, organizațiile obștești s-au 
dovedit, în ultimele două decenii, a 
fi, în majoritatea cazurilor, un mij-
loc important de repunere în drep-
turi a consumatorilor şi de asigura-
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re a unei protecţii reale a acestora. 
Prin asemenea acţiuni, asociaţiile 
consumatorilor urmăresc o dublă 
strategie. Pe de o parte, se are în ve-
dere lansarea unui anumit număr de 
acţiuni proprii privind afaceri care 
desemnează cu precizie fabricantul 
sau prestatorul de servicii, iar pe de 
alta, se are în vedere constituirea, 
ca parte civilă, în acţiuni angajate 
de către organele de specialitate ale 
administraţiei de stat, plecînd de la 
premisa că asemenea instituţii dis-
pun de mai multe mijloace colecti-
ve şi eficiente de investigare pentru 
constituirea probelor. 

Asociaţiile de consumatori, po-
trivit Legii RM nr. 105/2003, au un 
şir de drepturi, însă ineficiente în 
aplicare. Toate drepturile acestora 
se reduc la sesizarea şi informarea 
organelor administraţiei publice 
competente despre eventualele în-
călcări, dar cum să fie constatate 
aceste nereguli admise de agenţii 
economici? Aşadar, o altă atribu-
ţie a asociaţiilor de consumatori 
ar trebui să fie dreptul de a parti-
cipa în modul stabilit la controale 
în sfera comerţului şi serviciilor în 
legătură cu examinarea plîngerilor 
consumatorilor și sesizarea orga-
nelor abilitate cu funcții de control, 
conform Legii nr. 131 din 2012, 
în vederea constatării și reprimării 
legislației consumeriste. Asocie-
rea consumatorilor în organizaţii 
neguvernamentale ar permite dia-
logul societăţii civile cu structuri 
ale puterii alese care să conducă, 
prin metode şi tehnici specifice, la 
cooperare în folosul cetăţeanului, 
la reprezentare, la apărarea intere-
selor legitime. E plauzibil faptul 
că, la iniţiativa ANRE, o parte din 
asociaţiile pentru protecţia consu-
matorilor din republică au semnat 
un acord de colaborare cu aceasta, 
în scopul intensificării activităţii de 
protejare a drepturilor consumato-
rilor de energie. Deocamdată, însă, 
rezultatul colaborării este vag, iar 
consumatorilor le-au fost oferite 
doar consultaţii. 

Din prevederile legale obser-
văm marginalizarea şi anihilarea 
rolului asociaţiei de consumatori, 
or tocmai aceasta ar putea dez-
interesat să constiuie acea punte 
de legătură îndreptată spre pro-
tecţia eficientă a consumatorului 
de energie electrică. Valorificarea 
potențialului consultativ al asocia-
ţiei independente ca o primă etapă 
de soluționare a litigiului, cum ar 
fi rolul mediatorului, ar diminua cu 
mult adresările personale ale con-
sumatorilor casnici în instanţa de 
judecată. Astfel, consumatorul n-ar 
insista asupra intentării unei acţi-
uni, iar instanţele de judecată s-ar 
ocupa doar de cazuri cu adevărat li-
tigioase. Nu negăm faptul că unele 
sesizări în instanţa de judecată sînt 
cu adevărat nefondate, iar asociaţia 
independentă ar fi în asemenea caz 
un fel de filtru. Consumatorii fiind 
consultaţi de specialişti în dome-
niu, vor înţelege mai bine dacă le-a 
fost încălcat dreptul în raporturile 
de furnizare a energiei electrice. 
Efectul benefic pentru consumatori 
va fi evident, dacă asociaţia inde-
pendentă îşi va asuma cheltuielile 
de aderesare în instanţă. Aşadar, 
trebuie să fie valorificat mecanis-
mul juridic ca asociaţia indepen-
dentă direct să-şi poată revendica 
pretenţiile pecuniare în instanţa de 
judecată concomitent cu acţiunea. 

Pentru a facilita, în scopul fa-
vorizării, activitatea productivă a 
asociaţiei independente, ar putea 
fi create consili de consumatori, ca 
organisme de protecţie a consuma-
torilor mult mai simplificate sub 
aspect organizatoric şi structural, 
fiind formate din reprezentanţi ai 
consumatorilor şi acţionînd pe lîn-
gă organizaţii obşteşti, autoritățile 
administrației publice locale, cum 
este, de exemplu, instituția paraju-
ristului, care funcționează eficient 
și are rezultate etc. Principalele 
obiective ale acestor instituții să fie 
ca acţiuni de conciliere pe proble-
me apărute între consumator şi fur-
nizorul sau operatorul de distribuție 

a energiei electrice. De asemenea, 
să dispună de atribuţii de sondare 
a opiniei consumatorilor cu privire 
la măsurile şi acţiunile întreprinse 
de diferite entităţi (organisme gu-
vernamentale, furnizor, operator de 
rețea) în domeniul furnizării ener-
giei electrice. 

Potrivit literaturii de speciali-
tate, ”o altă cale de soluționare a 
litigiilor de consum, în afara pro-
cedurii judiciare, este și procedura 
extrajudiciară sau arbitrară” [11 
p. 108]. Procedura extrajudiciară, 
considerăm, nu se suprapune arbi-
trajului și nici nu-l exclude, deoa-
rece ea se poate exterioriza în di-
verse forme. În prezent, procedura 
extrajudiciară în litigiile de con-
sum se realizează pe două căi: prin 
mediere și prin arbitraj (procedură 
arbitrală, dar nu arbitrară).

Din cele expuse constatăm că 
mecanismul de protecţie a consu-
matorilor, inclusiv a consumato-
rilor de energie electrică, de către 
organizaţiile neguvernamentale se 
află în impas, din cauza lipsei ca-
drului juridic care să le ofere pîr-
ghii de control asupra respectării 
drepturilor consumatorilor. Situaţia 
existentă se datorează lipsei unui 
sistem de conlucrare între organele 
cu funcţie de control şi societatea 
civilă. În general, menţionăm că 
dispunem de un cadru legal naţi-
onal mai mult sau mai puţin bun, 
însă modul de aplicare a normelor 
de drept existente, respectarea în-
tocmai a acestora este inadecvată. 
Normele legale referitoare la su-
praveghere şi control nu sînt apli-
cate în mod riguros şi corect. În 
acest sens, este necesară instituirea 
unui control eficient din partea so-
cietăţii civile. 

În consecinţă, propunem cre-
area mecanismului pentru re-
zolvarea alternativă a litigiilor 
consumatorilor prin completarea 
actelor normative, care ar permite 
utilizarea medierii şi arbitrajului 
ca alternativă la soluţionarea plân-
gerilor consumatorilor. Astfel, în 
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temeiul art. 6 din Legea cu privire 
la arbitraj nr. 23-XV/2008, poate 
fi instituită Comisia de Arbitraj ca 
organ permanent pe lângă Centrul 
pentru Protecția Consumatorilor 
[6]. De asemenea, asociațiile negu-
vernamentale pot să valorifice prin 
diverse proiecte prevederile Legii 
cu privire la mediere nr. 134/2007 
[7]. Gravitaţia problemei, în fond, 
se axează pe repararea prejudiciu-
lui. Prin urmare, implementarea 
unui mecanism facil de estimare şi 
restituire a pagubelor, precedat de 
soluţionarea alternativă a litigiilor, 
constituie soluția salvatoare pentru 
consumatori şi agenţii economici 
în caz de litigiu. 

Procedura de soluţionare trebu-
ie să fie elaborată astfel încît să fie 
accesibilă pentru consumatori. So-
luţionarea litigiilor pe cale extraju-
diciară, prin utilizarea disputelor, 
negocierii, concilierii, va fi susţi-
nută, pentru că prezintă atuuri, şi 
anume: este rapidă, eficientă, mai 
puţin costisitoare, fără obstacole şi 
cheltuieli pentru întreprinderea ac-
ţiunilor legale formale. Autoritatea 
independentă pentru protecţia con-
sumatorilor va trebui să dispună de 
un cont special, pentru susţinere 
financiară a consumatorilor, avînd 
dreptul de regres (inclusiv acţiunea 
oblică) pentru despăgubiri, în con-
diţiile legislaţiei civile. 

Concluzii. Consumatorii de 
energie electrică au cunoştinţe 
foarte limitate privind drepturile lor 
şi modalităţile de a-şi exercita aces-
te drepturi, iar furnizorul nu este pe 
deplin conştient de obligaţiile sale 
faţă de consumatorii casnici. Or-
ganizaţiile neguvernamentale pot 
fi acel pilon care să supravegheze 
respectarea drepturilor consumato-
rilor de energie electrică, deoarece, 
în prezent, această funcţie este atri-
buită ANRE, care apără interesele 
statului, ale furnizorului și ale ope-
ratorului rețelei de distribuție. 

Societatea civilă se poate im-
plica productiv în spaţiul ce ţine de 
protecţia consumatorilor în direcţia 

informării, reprezentării şi edu-
cării consumatorilor. Autorităţile 
administraţiei publice trebuie să 
fie Monitorulizate de organizaţiile 
obşteşti, pentru a depista litigiile 
frecvente referitoare la calitatea 
serviciului de furnizare a energiei 
electrice. Obiectivul principal tre-
buie să fie sporirea importanţei, 
constituirea unei forţe care să fie 
societatea civilă. 
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