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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 1994 privind protecția 
dobânditorilor în ceea ce privește anumite 
aspecte ale contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosință pe durată limitată a 
bunurilor imobile, produsele cu drept de 
utilizare pe durată limitată au evoluat, iar 
pe piață au apărut noi produse de vacanță 
similare acestora. Noile produse de 
vacanță, precum și anumite tranzacții 
referitoare la dreptul de utilizare a 
bunurilor imobile pe durată limitată, 
precum revânzarea și schimbul, nu intră 
sub incidența Directivei 94/47/CE. De 
asemenea, experiența rezultată din 
aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat 
că anumite puncte care sunt deja 
reglementate necesită actualizare și 
clarificare.

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 1994 privind protecția 
dobânditorilor în ceea ce privește anumite 
aspecte ale contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosință pe durată limitată a 
bunurilor imobile, produsele cu drept de 
folosință pe durată limitată au evoluat, iar 
pe piață au apărut noi produse de vacanță 
similare acestora sau pretins similare, 
concepute adesea cu scopul de a eluda 
dispozițiile directivei susmenționate. Noile 
produse de vacanță, precum și anumite 
tranzacții referitoare la bunurile cu drept 
de folosință pe durată limitată, precum 
revânzarea și schimbul, nu intră sub 
incidența Directivei 94/47/CE. De 
asemenea, experiența rezultată din 
aplicarea Directivei 94/47CE a demonstrat 
că anumite puncte care sunt deja 
reglementate necesită actualizare și 
clarificare pentru a evita apariția unor noi 
produse turistice concepute în așa fel 
încât să eludeze dispozițiile directivei.

Justificare

The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by 
unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Pentru a consolida siguranța juridică și 
pentru a face simțite pe deplin avantajele 
pieței interne consumatorilor și 
întreprinderilor, este necesară apropierea în 
continuare a legislației pertinente a statelor 
membre. Cu toate acestea, statele membre 
trebuie să poată menține aplicarea unor 
norme mai stricte în anumite cazuri.

(3) Pentru a consolida siguranța juridică și 
pentru ca avantajele oferite consumatorilor 
și întreprinderilor de piața internă să 
devină pe deplin tangibile, este necesară 
apropierea în continuare a legislației 
pertinente a statelor membre. În unele 
privințe, s-a dovedit necesară armonizarea 
completă.

Justificare

In order to reach an optimal level of consumer protection, and notwithstanding the fact that 
the instrument proposed is a Directive, full harmonisation of some key aspects should be 
prescribed.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
prejudicii legislației naționale referitoare la 
înregistrarea bunurilor mobile sau imobile, 
la condițiile de stabilire, la regimul de 
autorizații sau la cerințele de permise, 
precum și la determinarea naturii legale a 
drepturilor care fac obiectul contractelor 
care intră sub incidența prezentei directive.

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă 
atingere legislației naționale referitoare la 
vânzarea și înregistrarea bunurilor mobile 
sau imobile, la condițiile de stabilire, la 
regimul de autorizare sau la condițiile de 
acordare a autorizațiilor, precum și la 
determinarea naturii legale a drepturilor 
care fac obiectul contractelor care intră sub 
incidența prezentei directive.

Justificare

The directive must also be without prejudice to national rules on the sale of property. In any 
case, registration law and property law are closely related.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) Diferitele produse care intră sub 
incidența prezentei directive trebuie să fie 
definite în mod clar; dispozițiile referitoare 
la informațiile precontractuale și la contract 
trebuie să fie clarificate și actualizate.

(5) Tipurile de produse care intră sub 
incidența prezentei directive trebuie să fie 
definite în mod clar, astfel încât să se 
prevină eludarea dispozițiilor sale; 
dispozițiile referitoare la informațiile 
precontractuale, la contract și la perioada 
de denunțare unilaterală trebuie să fie 
clarificate și actualizate.

Justificare

The problem with the existing Directive is that its provisions were too easily circumvented by 
unscrupulous operators. The new Directive should be as watertight as possible.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) întrucât unele produse turistice 
contractate pe termen lung pun o serie de 
probleme speciale, pentru a preveni 
abuzurile este necesară definirea exactă a
acestei expresii, precum și a dispozițiilor 
specifice care i se aplică;

Justificare

The products subsumed under the name "long-term holiday products" are different from 
timeshare proper as real property rights are never involved, hence the need for specific rules.
A tight definition is needed in order to differentiate them from timeshare and from other 
arrangements and schemes which this Directive is not intended to cover.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5b) „Produsele turistice contractate pe 
termen lung”, în sensul prezentei 
directive, trebuie deosebite de bunurile 
imobile în proprietate periodică, de 
pachetele turistice, de cecurile de 
reducere și de programele de fidelitate, 
atunci când cecurile de reducere sau 
punctele acordate sunt doar un mijloc de 
a plăti cazarea sau călătoria cu avionul și 
nu constituie produse ca atare; pentru a 
afla dacă o anumită schemă constituie un 
produs turistic contractat pe termen lung 
în sensul prezentei directive, trebuie 
examinate cu precădere următoarele 
aspecte: caracterul inițial al reducerii sau 
al altor eventuale beneficii oferite, dacă 
acestea sunt obținute în schimbul unei 
sume de bani sau în schimbul unor 
puncte care nu se cumulează pe baza 
numărului de nopți de cazare și dacă 
entitatea care oferă sau facilitează 
reducerile sau beneficiile este adesea 
diferită de cea care vinde produsul turistic 
contractat pe termen lung.

Justificare

It is essentially to define long-term holiday products within the meaning of the Directive so as 
to cover all its manifestations whilst excluding products and services not intended to be 
caught by the Directive.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Interdicția plăților în avans către 
agentul economic sau un alt terț înainte de 

(8) Interdicția plăților în avans către 
agentul economic sau orice parte terță



AD\715942RO.doc 7/39 PE400.443v02-00

RO

sfârșitul perioadei de retractare trebuie să 
fie clarificată pentru a ameliora protecția 
consumatorilor. În ceea ce privește 
revânzarea, interdicția plăților în avans 
trebuie să se aplice până la efectuarea 
efectivă a vânzării sau până la încetarea 
contractului de revânzare. 

trebuie să fie clarificată pentru a ameliora 
protecția acordată consumatorilor: În ceea 
ce privește revânzarea, interdicția tuturor 
plăților trebuie să se aplice până la 
efectuarea efectivă a vânzării sau până la 
încetarea contractului de revânzare.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) În cazul unei retractări dintr-un
contract în care prețul este acoperit în 
întregime sau parțial de un împrumut 
acordat consumatorului de către agentul 
economic sau de un terț pe baza unui acord 
încheiat între acel terț și agentul economic, 
acordul de împrumut trebuie reziliat fără 
penalizări. Aceleași principiu trebuie să se 
aplice contractelor auxiliare, precum 
contractele de participare la un sistem de 
schimb.

(9) În cazul unei denunțări unilaterale a 
unui contract în care prețul este acoperit în 
întregime sau parțial printr-un împrumut 
acordat consumatorului de către agentul 
economic sau de un terț, pe baza unui 
acord încheiat între acel terț și agentul 
economic, acordul de împrumut trebuie
reziliat fără costuri pentru consumator. 
Aceleași principiu trebuie să se aplice 
contractelor accesorii, precum contractele 
de participare la un sistem de schimb.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) Consumatorul nu trebuie să fie privat 
de protecția acordată de prezenta directivă. 
Principiul trebuie să rămână valabil, chiar 
dacă legislația aplicabilă contractului este 
cea a unei țări terțe.

(10) Consumatorul nu trebuie să fie privat 
de protecția acordată de prezenta directivă. 
Principiul trebuie să rămână valabil, chiar 
dacă legislația aplicabilă contractului este 
cea a unui stat nemebru, iar proprietatea 
imobiliară este situată într-un stat 
membru al Uniunii Europene. În acest 
scop, dispozițiile privind perioada de 
denunțare unilaterală și informațiile 
obligatorii ar trebui considerate 
inderogabile prin contract, în sensul 
Regulamentului (CE) nr. ..../2008 din ... 
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al Parlamentului European și al 
Consiliului privind legea aplicabilă 
obligațiilor contractuale (Roma I)1. 
____________________
1JO L XX, xx/xx/xx, p. x.

Justificare

This clarification appears necessary.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(12a) Legea aplicabilă contractelor 
referitoare la bunurile de vacanță în 
proprietate periodică sau la produsele 
turistice contractate pe termen lung ar 
trebui determinată în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 
.../2008 (Roma I). Instanța competentă în 
cauze legate de bunurile în proprietate 
periodică sau de produse turistice 
contractate pe termen lung, inclusiv de 
relațiile colaterale sau subordonate 
acestora, ar trebui determinată în 
conformitate cu Secțiunea 4, referitoare 
la contractele încheiate de consumatori, 
din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al 
Consiliului din 22 decembrie 20001 
privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în 
materie civilă și comercială, cu excepția 
cazului în care litigiile poartă asupra 
existenței, naturii sau sferei unui drept 
real.

_______________
1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 
(JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
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Justificare

Any doubts relating to jurisdiction should be removed in order to obviate needless disputes.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Statele membre trebuie să garanteze 
informarea efectivă a consumatorilor în 
ceea ce privește dispozițiile naționale care 
transpun prezenta directivă și să încurajeze 
agenții economici să facă cunoscute 
informații despre codurile de conduită 
existente în domeniu.

(14) Statele membre trebuie să garanteze 
informarea efectivă a consumatorilor în 
ceea ce privește dispozițiile naționale care 
transpun prezenta directivă și să-i prevină 
pe aceștia în legătură cu posibilele 
practici frauduloase și cu tehnicile de 
vânzare agresive, în special în sectorul 
produselor turistice contractate pe termen 
lung. Ar trebui să se atragă atenția 
consumatorilor asupra existenței 
codurilor de conduită și a semnificației 
calității de membru într-o organizație de 
sector recunoscută. Agenții comerciali ar 
trebui încurajați să publice și să furnizeze 
informații despre codurile lor de conduită. 
Comisia ar trebui să acorde asistență și să 
încurajeze campaniile de informare 
transfrontaliere, în special prin 
intermediul site-ului său internet.

Justificare

This Directive should not turn a blind eye to the malpractices existing in the sector of long-
term holiday products.

It is also important that the Commission should assist with the organisation of cross-border 
campaigns.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Titlu (nou) de inserat înainte de Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

Secțiunea 1: Dispoziții comune

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Prezenta directivă nu aduce prejudicii 
legislației naționale referitoare la 
recursurile contractuale generale care 
permit consumatorului să rezilieze 
contractul.

Prezenta directivă nu aduce atingere
legislației naționale referitoare la 
mijloacele juridice prevăzute în dreptul 
contractual general, nici normelor 
naționale referitoare la înregistrarea 
bunurilor mobile sau imobile, la condițiile 
de stabilire sau la regimul autorizațiilor, 
precum și la determinarea naturii juridice 
a drepturilor care fac obiectul 
contractelor care intră sub incidența 
prezentului regulament.

Justificare

See justification to Recital 4.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. În domeniul în care prezenta directivă 
contribuie la apropierea legislațiilor 
naționale, statele membre pot continua să 
aplice dispoziții naționale mai stricte 
pentru a garanta consumatorilor un nivel 
de protecție ridicat; dispozițiile respective 
pot fi referitoare la:

eliminat
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(a) momentul din care începe aplicarea 
dreptului de retractare;
(b) modalitățile prin care se exercită 
dreptul de retractare;
(c) efectele exercitării dreptului de 
retractare.

Justificare

It is necessary fully to harmonise the right of withdrawal.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) „utilizarea bunurilor imobile pe durată 
limitată” desemnează un contract cu durata 
de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândește, cu titlu oneros, 
dreptul de a utiliza una sau mai multe 
cazări pentru mai mult de un sejur; 

(a) „utilizarea bunurilor în proprietate 
periodică” desemnează un contract cu 
durata de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândește, cu titlu oneros, 
dreptul recurent de a utiliza una sau mai 
multe unități de cazare cu sau fără alte 
dotări; 

Justificare

The term "consideration" is a term of art peculiar to one legal system. Community legislation 
should use neutral terminology.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „produs de vacanță cu drept de utilizare 
pe termen lung” desemnează un contract cu 
durata de mai mult de un an, prin care 
consumatorul dobândește în principal, cu 
titlu oneros, dreptul de a beneficia de 
reduceri și de alte avantaje privind cazarea, 
cu sau fără excluderea transportului și a 

(b) „produs turistic contractat pe termen 
lung” desemnează un contract cu durata de 
mai mult de un an, oricum ar fi descris sau 
numit, prin care consumatorul dobândește 
în principal, cu titlu oneros, dreptul de a 
beneficia, printr-un sistem de rezervări sau 
pe altă cale, de reduceri și de alte avantaje 
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altor servicii; privind cazarea, cu sau fără dotări și 
separat sau împreună cu transportul și alte 
servicii; expresia „produse turistice 
contractate pe termen lung” nu se referă 
la bunurile în proprietate periodică, la 
pachetele de vacanță și la cecurile de 
reducere sau la programele de fidelitate 
folosite pentru promovarea vânzărilor și 
stimularea fidelității consumatorului, care 
nu constituie în sine produse; 

Justificare

It is essentially to define long-term holiday products within the meaning of the Directive so as 
to cover all its manifestations whilst excluding products and services not intended to be 
caught by the Directive. This provision should be read in conjunction with the new recital 5b.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) „revânzare” desemnează un contract 
prin care un agent economic ajută, cu titlu 
oneros, un consumator să vândă sau să 
cumpere un produs de vacanță cu drept de 
utilizare pe durată limitată sau pe termen 
lung;

(c) „revânzare” desemnează un contract 
prin care un agent economic intervine, cu 
titlu oneros, în calitate de intermediar al 
unui consumator în vânzarea sau 
cumpărarea drepturilor de folosință pe 
durată determinată a unor bunuri în 
proprietate periodică sau a unor produse 
turistice contractate pe termen lung;

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) „schimb” desemnează un contract prin 
care un consumator participă, cu titlu 
oneros, la un program care îi permite să 
modifice locația și/sau momentul în care își 
va exercita dreptul de utilizare a bunurilor 
imobile pe durată limitată, prin efectuarea 

(d) „schimb” desemnează un contract 
accesoriu prin care un consumator 
participă, în schimbul unei sume de bani 
sau a unei contravalori financiare, la un 
program care îi permite să beneficieze de 
cazare, cu sau fără dotări suplimentare, 
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unui schimb; cu condiția să confere unei părți terțe, cu 
titlu temporar, beneficiul utilizării 
bunurilor sale în proprietate periodică;

Justificare

Seeks to make the definition clearer.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Text propus de Comisie Amendament

(f) „consumator” desemnează orice 
persoană fizică care acționează în scopuri 
care nu sunt legate de activitățile sale 
comerciale sau profesionale;

(Nu privește versiunea în limba română)

Justificare

Rectifies an error in the English text.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) „contract auxiliar” desemnează orice 
contract subordonat altui contract.

(g) „contract accesoriu” desemnează orice 
contract care, ceea ce privește conținutul 
sau scopul, este dependent de existența 
unui contract pentru un bun în 
proprietate periodică sau de un produs 
turistic contractat pe termen lung.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3

Text propus de Comisie Amendament

Informații precontractuale și publicitate Publicitatea
1. Statele membre asigură că orice 
publicitate precizează posibilitatea 
obținerii de informații în scris, așa cum se 
prevede la alineatul 2, și unde se pot 
obține informațiile respective.

1. Statele membre iau măsuri pentru ca
orice publicitate să conțină indicația 
explicită că informațiile menționate la 
articolul 3a trebuie furnizate înainte de 
încheierea contractului și că acestea 
urmează să fie integrate în contract.  
Mesajul publicitar precizează, de 
asemenea, locul unde pot fi consultate 
informațiile respective.

2. Agentul economic furnizează 
consumatorului în scris informațiile 
cerute de acesta; în afara unei descrieri 
generale a produsului, informațiile 
respective aduc precizări succinte privind 
cel puțin următoarele elemente, acolo 
unde este cazul:
(a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe 
durată limitată, informațiile prevăzute la 
anexa I și, în cazul în care contractul se 
referă la un loc de cazare în construcție, 
informațiile prevăzute la anexa II;
(b) în cazul unui produs de vacanță cu 
drept de utilizare pe termen lung, 
informațiile prevăzute la anexa III;
(c) în cazul revânzării, informațiile 
prevăzute la anexa IV;
(d) în cazul schimbului, informațiile 
prevăzute la anexa V.
3. În cazul revânzării, obligația agentului 
economic de a furniza informațiile 
prevăzute la alineatul 2 se aplică 
consumatorului susceptibil de a lua parte 
la contract. 

2. Informațiile menționate la articolul 3a 
alineatul (1) sunt furnizate 
consumatorului în orice loc în care este 
invitat să beneficieze de un drept de 
folosință periodică a unui bun sau în care 
un produs turistic contractat pe termen 
lung urmează să facă obiectul unei
promoții sau al unei oferte.
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4. Informațiile prevăzute la alineatul 2 
sunt redactate într-una din limbile oficiale 
ale Comunității, la alegerea 
consumatorului.

Justificare

It is clear that many abusive selling practices are used, in particular to sell long-term holiday 
products. It is important to clamp down of these.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 3a
Informații precontractuale

1. Înainte de acceptarea vreunei oferte 
sau încheierea unui contract de către 
consumator, agentul comercial îi pune la 
dispoziție informații clare, inteligibile, 
corecte și suficiente privind următoarele 
aspecte:
(a) în cazul utilizării bunurilor imobile pe 
durată limitată, informațiile prevăzute la 
anexa I și, în cazul în care contractul se 
referă la o unitate de cazare în 
construcție, informațiile prevăzute la 
anexa II;
(b) în cazul unui produs de vacanță cu 
drept de folosință pe termen lung, 
informațiile prevăzute la anexa III;
(c) în cazul revânzării, informațiile 
prevăzute la anexa IV;
(d) în cazul schimbului, informațiile 
prevăzute la anexa V.
Agentul comercial oferă informațiile în 
scris și gratuit.
2. Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt prezentate, la alegerea 
consumatorului, fie într-una din limbile 
țării sale de reședință, fie într-una din 
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limbile țării al cărei cetățean este, cu 
condiția ca limba respectivă să fie limbă 
oficială a Comunității.
3. Consumatorul trebuie să confirme 
faptul că a citit și a înțeles informațiile 
menționate la alineatul (1), fie prin 
semnătură, fie prin mijloace electronice.

Justificare

This amendment is largely based on the latest Council text with some changes.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

1. Statele membre garantează existența
contractului în formă scrisă, precum și că 
acesta este redactat într-una din limbile 
oficiale ale Comunității, la alegerea 
consumatorului.

1. Statele membre adoptă măsuri cel puțin 
pentru a asigura prezentarea contractului 
în formă scrisă, precum și redactarea sa, 
la alegerea consumatorului, fie într-una 
din limbile țării sale de reședință, fie într-
una din limbile țării al cărei cetățean este, 
cu condiția ca limba respectivă să fie 
limbă oficială a Comunității.
Atunci când limba de prezentare nu este 
limba originală a contractului, traducerea 
trebuie efectuată de un traducător 
autorizat. În acest caz, consumatorului 
trebuie să i se pună la dispoziție și 
contractul în limba originală.
1a. Consumatorul este îndrituit să 
renunțe la drepturile indicate la alineatul 
(1) și să aleagă o altă limbă, cu condiția 
ca aceasta să fie una dintre limbile 
oficiale ale comunității. Renunțarea la 
drepturile respective trebuie să fie făcută 
în scris.

2. Informațiile prevăzute la articolul 3a
alineatul (3) fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile decid astfel de manieră 
explicită sau în cazul în care modificările 

2. Informațiile prevăzute la articolul 3a
alineatul (1) fac parte integrantă din 
contract și nu pot fi modificate decât în 
cazul în care părțile decid astfel de manieră 
explicită sau în cazul în care modificările 
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rezultă din consecințe independente de 
voința agentului economic.

rezultă din consecințe independente de 
voința agentului economic.

Modificările rezultate din consecințe
independente de voința agentului economic 
sunt comunicate consumatorului înainte de 
încheierea contractului. 

Modificările rezultate din circumstanțe
independente de voința agentului economic 
sunt comunicate consumatorului în scris
înainte de încheierea contractului. 

Contractul trebuie să menționeze într-o 
manieră explicită astfel de modificări.

Contractul trebuie să menționeze într-o 
manieră explicită astfel de modificări.

2a. Pe lângă informațiile menționate la 
articolul 3a alineatul (1), contractul 
precizează:
(a) identitatea și reședința părților;
(b) data și locul încheierii contractului,
și se semnează de către ambele părți.

3. Înainte de semnarea contractului, 
agentul economic atrage atenția 
consumatorului într-o manieră explicită
asupra existenței dreptului de retractare și 
a lungimii perioadei de retractare
prevăzute la articolul 5, precum și asupra 
interdicției plăților în avans pe perioada de 
retractare prevăzute la articolul 6. 

3. Înainte de încheierea contractului, 
agentul economic atrage atenția 
consumatorului într-o manieră explicită 
asupra existenței dreptului de denunțare 
unilaterală și a termenului de denunțare 
unilaterală prevăzut la articolul 5, precum 
și asupra interdicției plăților în avans în 
perioada de exercitare a dreptului de 
denunțare unilaterală, prevăzută la 
articolul 6.

Clauzele contractuale corespondente sunt 
semnate separat de către consumator.

Clauzele contractuale care conțin 
informațiile de mai sus, precum și 
informațiile menționate la articolul 3a 
alineatul (1) sunt semnate separat de către 
consumator.

Contractul este însoțit de un formular 
detașabil, prezentat în anexa VI, menit să 
faciliteze exercitarea dreptului de 
denunțare unilaterală, în conformitate cu 
articolul 6.
3a. Consumatorul primește un exemplar 
al contractului în momentul încheierii 
acestuia.
3b. Atunci când un contract având drept 
obiect un bun în proprietate periodică este 
finanțat printr-un împrumut despre care 
agentul comercial a fost informat, 
contractul respectiv este considerat 
încheiat cu condiția ca împrumutul să fie 
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acordat înainte de sfârșitul perioadei de 
denunțare unilaterală menționată la 
articolul 5 alineatul (1).

Justificare

This amendment draws on the latest text from the Council.  However, changes have been 
made to ensure greater clarity and to deal with the vexed problem of languages. Having 
regard to the fact that situations will inevitably arise where a trader has to deal with 
consumers coming from many different Member States, it would be unrealistic and 
disingenuous to lay down a requirement which would be liable to result in legal uncertainty.  
The requirement for the translation to be certified is designed to afford a safeguard for the 
consumer.

Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural 
rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

1. Statele membre asigură că, după 
încheierea unui contract, consumatorul 
dispune de drept de retractare, fără să 
precizeze cauza, în termen de paisprezece 
zile de la semnarea contractului de ambele 
părți sau de la semnarea unui contract 
preliminar de natură obligatorie de ambele 
părți. În cazul în care ziua a paisprezecea 
este o sărbătoare legală, perioada este 
extinsă până la prima zi lucrătoare 
următoare.

1. Statele membre asigură că, după 
încheierea unui contract, consumatorul 
dispune de drept de retractare, fără să 
precizeze cauza, în termen de paisprezece 
zile de la semnarea contractului de ambele 
părți sau de la semnarea unui contract 
preliminar de natură obligatorie de ambele 
părți. În cazul în care ziua a paisprezecea 
este o sărbătoare legală, perioada este 
extinsă până la prima zi lucrătoare 
următoare.

2. În cazul în care contractul nu conține 
toate informațiile prevăzute la literele de la 
(a) la (p) din anexa I și de la (a) la (b) din 
anexa II, dar acestea sunt furnizate în scris 
în termen de trei luni de la semnarea 
contractului, perioada de retractare începe 
din ziua în care consumatorul primește 
informațiile respective.

2. În cazul în care contractul nu conține 
toate informațiile prevăzute la literele de la 
(a)-(o) din anexa I, la anexa II, la literele 
(a)-(i) din anexa III, la literele (a)-(g) din 
anexa IV și la literele (a)-(k) din anexa V, 
dar acestea sunt furnizate în scris în termen 
de trei luni de la încheierea contractului, 
perioada de denunțare unilaterală începe 
din ziua în care consumatorul primește 
informațiile respective.
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3. În cazul în care informațiile prevăzute la 
literele de la (a) la (p) din anexa I și de la 
(a) la (b) din anexa II nu sunt furnizate în 
scris în termen de trei luni de la semnarea
contractului, dreptul de retractare va 
expira după trei luni și paisprezece zile de 
la data semnării contractului.

3. În cazul în care informațiile prevăzute la 
anexa I literele (a) -(o), la anexa II literele 
(a)-(i), la anexa III literele (a)-(g), la 
anexa IV literele (a)-(k) sau la anexa V, 
nu sunt furnizate în scris în termen de trei 
luni de la data încheierii contractului, 
dreptul de denunțare unilaterală expiră în 
termen de trei luni și paisprezece zile 
calendaristice de la data încheierii 
contractului.

4. În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de retractare, 
consumatorul notifică acest lucru, înainte 
de expirarea termenului limită, persoanei 
ale cărei nume și adresă figurează în 
contract în acest scop, așa cum se prevede 
la litera (p) din anexa I. Termenul este 
considerat ca fiind respectat, dacă 
notificarea, cu condiția să fie făcută în 
scris, este transmisă înainte de expirarea 
termenului. 

4. În cazul în care are intenția de a-și 
exercita dreptul de denunțare unilaterală, 
consumatorul notifică acest lucru, înainte 
de expirarea termenului limită, persoanei 
ale cărei nume și adresă figurează în 
contract și pe formularul detașabil în acest 
scop, prin mijloace care permit dovedirea 
efectuării notificării. Termenul se 
consideră respectat în cazul în care 
notificarea, dacă este făcută în scris, este 
expediată înainte de expirarea termenului.

5. În cazul în care își exercită dreptul de 
retractare, consumatorul trebuie să 
ramburseze doar acele cheltuieli care, în 
conformitate cu legislația națională, sunt 
contractate ca rezultat al concluziilor 
contractului și al retractării de la 
contractul respectiv pentru formalități 
legale care trebuie îndeplinite imperativ 
înaintea termenului prevăzut la alineatul 
1. Contractul menționează de manieră 
explicită astfel de cheltuieli.
6. În cazul în care își exercită dreptul de 
retractare prevăzut la alineatul (3), 
consumatorul nu trebuie să facă nicio 
rambursare.

6. În cazul în care își exercită dreptul de 
denunțare unilaterală, consumatorul nu 
trebuie să facă nicio rambursare.

Justificare

Reflects the text at present under discussion in the Council.
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 6

Text propus de Comisie Amendament

1. Statele membre asigură că sunt interzise 
orice plăți în avans, acordarea de garanții, 
rezervarea de bani prin cardul de credit, 
recunoașterea de manieră explicită a 
datoriilor sau orice alte plăți efectuate de 
consumator către agentul economic sau 
orice alt terț, înaintea perioadei pe 
parcursul căreia își poate exercita dreptul 
de retractare în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3).

1. Statele membre se asigură că, pentru 
bunurile în proprietate periodică și pentru 
produsele turistice contractate pe termen 
lung, sunt interzise orice plăți în avans, 
acordarea de garanții, rezervarea de bani în 
conturi bancare, recunoașterea de manieră 
explicită a datoriilor sau orice alte plăți 
efectuate de consumator către agentul 
economic sau orice alt terț, înaintea 
perioadei pe durata căreia își poate exercita 
dreptul de denunțare unilaterală, în 
conformitate cu articolul 5 alineatele (1) -
(3).

2. Sunt interzise orice plăți, acordarea de 
garanții, rezervarea de bani prin cardurile 
de credit, recunoașterea de manieră 
explicită a datoriilor sau orice alte plăți 
efectuate de consumator către agentul 
economic sau orice alt terț, în scopul 
revânzării, înainte de efectuarea efectivă a 
vânzării respective sau de rezilierea 
contractului pe alte căi.

2. Sunt interzise orice plăți în avans, 
acordarea de garanții, rezervarea de bani 
prin cardurile de credit, recunoașterea de 
manieră explicită a datoriilor sau orice alte 
plăți efectuate de consumator către agentul 
economic sau orice alt terț, în scopul 
revânzării, înainte de efectuarea efectivă a 
vânzării respective sau de rezilierea 
contractului pe alte căi.

Justificare

Aligns the original text with the version at present under discussion in the Council.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Titlu (nou) de inserat după articolul 6

Text propus de Comisie Amendament

Secțiunea 2: Dispoziții privind produsele 
turistice contractate pe termen lung
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6a
Plăți efectuate pentru produse turistice 

contractate pe termen lung
Plățile pentru produsele turistice 
contractate pe un termen cuprins între 18 
luni și 10 ani se efectuează în trei tranșe 
egale, a doua și a treia tranșă fiind plătite 
după expirarea a o treime și, respectiv, 
două treimi din durata contractului. 
Plățile pentru produsele turistice 
contractate pe un termen care depășește 
10 ani se efectuează în cinci tranșe egale, 
a doua, a treia, a patra și a cincia tranșă 
fiind plătite după expirarea a o cincime, 
două cincimi, trei cincimi și, respectiv, 
patru cincimi din durata contractului.

Justificare

An abusive practice exists whereby customers are persuaded to pay large sums of money up 
front for long-term holiday products and the benefits promised turn out to be largely illusory.  
Given that the original sellers of those products may be untraceable or may have been wound 
up by the time that the consumer seeks redress, making any action brought by the consumer  
for breach of contract ineffectual, this system of staggered payment would afford a useful 
safeguard.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6b
Fără a aduce atingere dreptului de 
denunțare unilaterală prevăzut la 
articolul 5, consumatorul poate să 
rezilieze unilateral un contract pentru un 
produs turistic contractat pe termen lung 
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fără a fi pasibil de penalități, notificându-
și decizia printr-un preaviz de 
patrusprezece zile, care expiră la sfârșitul 
fiecărui termen de plată parțială în sensul 
articolului 6a.
Acest drept nu aduce atingere drepturilor 
de a rezilia un contract prevăzut în 
legislația aplicabilă.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6c (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 6c
Furnizorii de produse turistice contractate 
pe termen lung încheie o asigurare de 
răspundere civilă care să îi acopere în 
cazul în care consumatorul utilizează o 
cale de atac pe motiv de neexecutare sau 
executare defectuoasă a obligațiilor 
contractuale sau de nerespectare a 
acestora.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Titlu (nou) de inserat după articolul 6c și înainte de articolul 7

Text propus de Comisie Amendament

Secțiunea 3: Terminarea contractelor 
accesorii și alte dispoziții generale

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 8

Text propus de Comisie Amendament

1. În cazul în care legislația aplicabilă În cazul în care legislația aplicabilă 
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contractului este legislația unui stat 
membru, statele membre asigură că nicio 
clauză din contract, prin care
consumatorul renunță la drepturile sale
conferite de prezenta directivă, nu este de 
natură obligatorie pentru acesta.

contractului este legislația unui stat 
membru, statele membre asigură că 
consumatorul poate să nu renunțe la 
drepturile conferite de prezenta directivă, 
cu excepția cazului în care prezenta 
directivă prevede altfel.

2. Oricare ar fi legislația aplicabilă, 
consumatorul nu poate fi privat de 
protecția conferită de prezenta directivă, 
dacă bunul imobil în cauză este situat pe 
teritoriul unui stat membru sau dacă 
contractul a fost încheiat într-un stat 
membru.

Justificare

This is now covered by the new Articles 8a and 8b.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8a
Legislația aplicabilă și jurisdicția 

competentă
1. Legea aplicabilă contractelor 
referitoare la bunurile de vacanță în 
proprietate periodică sau la produsele 
turistice cu drept de folosință pe termen 
lung se determină în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 
.../2008 (Roma I).
2. Instanța competentă în cauze legate de 
bunurile de vacanță în proprietate 
periodică sau de produsele de vacanță cu 
acordare de facilități pe termen lung, 
inclusiv de relațiile colaterale sau 
subordonate acestora, se determină în 
conformitate cu Secțiunea 4, referitoare 
la contractele încheiate de consumatori, 
din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, cu 
excepția cazului în care litigiile poartă 
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asupra existenței, naturii sau sferei unui 
drept real.

Justificare

This clarification appears desirable in order to avoid unnecessary litigation and references to 
the European Court of Justice.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 8b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 8b
Dispoziții imperative derogatorii

Dispozițiile prezentei directive referitoare 
la perioada de exercitare a dreptului de 
denunțare unilaterală și la informațiile 
obligatorii sunt considerate ca dispoziții 
inderogabile prin contract, în sensul 
Regulamentului (CE) nr. .../2008 (Roma 
I).

Justificare

Clarifies the legal position.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Anexa

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)
I. INFORMAȚII DESPRE AGENTUL 
ECONOMIC

(a) Identitatea și rezidența părților, inclusiv 
informațiile specifice referitoare la statutul 
legal al agentului economic la momentul 
încheierii contractului, semnătura părților, 
precum și data și locul încheierii 

(a) Identitatea și sediul agentului 
economic;
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contractului;

II. INFORMAȚII DESPRE 
DREPTURILE DOBÂNDITE

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului și clauza care 
precizează condițiile de exercitare a 
dreptului respectiv pe teritoriul statului 
membru/statelor membre în care este/sunt 
situat/situate bunul/bunurile în cauză; este 
necesar să se precizeze, de asemenea, dacă 
aceste condiții au fost îndeplinite sau, în 
caz contrar, care sunt condițiile care mai 
trebuie îndeplinite;

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului și clauza care 
precizează condițiile de exercitare a 
dreptului respectiv pe teritoriul statului 
membru/statelor membre în care este/sunt 
situat/situate bunul/bunurile în cauză; este 
necesar să se precizeze, de asemenea, dacă
aceste condiții au fost îndeplinite sau, în 
caz contrar, care sunt condițiile care mai 
trebuie îndeplinite;

(c) în cazul în care contractul se referă la 
un bun imobil anume, o descriere 
adecvată a bunului în cauză și 
amplasarea acestuia; în cazul în care
contractul se referă la mai multe bunuri 
imobile (mai multe locuri de vilegiatură), 
o descriere adecvată a bunurilor și 
amplasării acestora; în cazul în care 
contractul se referă la un loc de cazare 
altul decât un bun imobil, o descriere 
adecvată a locului de cazare respectiv și a 
dotărilor acestuia;
(d) serviciile în comun (de exemplu, 
electricitatea, apa, întreținerea, colectarea 
deșeurilor) la care consumatorul are sau 
va avea acces și condițiile de acces;
(e) instalațiile comune, precum piscina, 
sauna etc. la care consumatorul are sau 
ar putea avea acces și, acolo unde este 
cazul, condițiile de acces;
(f) modalitățile prin care sunt organizate 
întreținerea și reparațiile locului de 
cazare, precum și administrarea și 
gestionarea acestuia; este necesar să se 
precizeze dacă poate influența 
consumatorul deciziile privind aceste 
aspecte și cum poate lua parte la acestea;
(g) o descriere adecvată a modalității prin 
care costurile vor fi alocate 
consumatorului, precum și modalitățile și 
termenele de respectat în cazul creșterii 
costurilor; acolo unde este cazul, 
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informații privind existența oricăror 
cheltuieli, ipoteci, servituți sau orice alt 
drept de retenție care grevează asupra 
bunului imobiliar;
(h) perioada exactă în care poate fi 
exercitat dreptul care face obiectul 
contractului și, acolo unde este cazul, 
durata acesteia; data de la care 
consumatorul poate începe exercitarea 
dreptului care face obiectul contractului;

(c) perioada exactă în care poate fi 
exercitat dreptul care face obiectul 
contractului și, acolo unde este cazul, 
durata acesteia; data de la care 
consumatorul poate începe exercitarea 
dreptului care face obiectul contractului;

(d) atunci când contractul conferă dreptul 
de a beneficia de o unitate de cazare 
situată într-un ansamblu cu mai multe 
unități de cazare, informații cu privire la 
restricțiile impuse consumatorului cu 
privire la ocuparea altor unități din 
cadrul ansamblului respectiv în alte 
perioade;

(i) prețul pe care consumatorul trebuie să-
l achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalațiilor și a serviciilor; baza 
de calcul a cheltuielilor referitoare la 
ocuparea bunului, cheltuielile legale 
obligatorii (de exemplu, taxe și onorarii), 
precum și cheltuielile administrative (de 
exemplu, gestiune, întreținere și 
reparații);
(j) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;
(k) posibilitatea sau imposibilitatea de a 
participa la un program de schimb sau de
revânzare a drepturilor contractuale, 
informațiile referitoare la aceste 
programe, precum și precizarea costurilor 
referitoare la revânzare și schimb prin 
intermediul acestor sisteme;
(l) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea ulterioară 
referitoare la contract, de exemplu, în 
ceea ce privește deciziile de gestionare, 
creșterea costurilor și tratarea întrebărilor 
și reclamațiilor;



AD\715942RO.doc 27/39 PE400.443v02-00

RO

(m) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din 
contract; informațiile referitoare la 
consecințele unei astfel de retractări; 
(n) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul de retractare 
din contract în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3);
(o) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;
(p) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;
(q) posibilitatea soluționării extrajudiciare 
a litigiilor.

III. INFORMAȚII DESPRE 
PROPRIETĂȚI
(e)  în cazul în care contractul se referă la 
un bun imobil anume, o descriere 
adecvată a bunului în cauză și 
amplasarea acestuia; precum și, dacă este 
cazul, detalii și copii ale oricărui registru 
cadastral, registru public, cadastru sau 
extras echivalent privind bunul imobil 
respectiv; în cazul în care contractul se 
referă la mai multe bunuri imobile (mai 
multe locuri de vilegiatură), o descriere 
adecvată a bunurilor și amplasării 
acestora; în cazul în care contractul se 
referă la o unitate de cazare care nu este 
un bun imobil, o descriere adecvată a 
unității de cazare respective și a dotărilor 
acesteia;
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(f) serviciile în comun (de exemplu, 
electricitatea, apa, întreținerea, colectarea 
deșeurilor) la care consumatorul are sau 
va avea acces și condițiile de acces;
(g) dacă este cazul, instalațiile comune, 
precum piscina, sauna etc. la care 
consumatorul are sau ar putea avea acces 
și condițiile de acces.
IV. INFORMAȚII DESPRE METODĂ
(h) prețurile care trebuie plătite de 
consumator;
(i) precizarea sumei pe care consumatorul 
trebuie să o plătească pentru servicii (de 
exemplu electricitate, apă, întreținere, 
salubritate);
(j) dacă este cazul, precizarea sumei pe 
care consumatorul trebuie să o plătească 
pentru dotările comune, cum ar fi piscina 
sau sauna, la care acesta are acces; 
(k) o descriere exactă a modului de 
calculare a tuturor costurilor asociate 
contractului de utilizare a bunurilor în 
proprietate periodică; modul în care 
acestea vor fi alocate consumatorilor, 
precum și modalitățile și termenele de 
respectat în cazul creșterii cheltuielilor; 
metoda de calculare a cheltuielilor legate 
de ocuparea bunului, cheltuielile legale 
obligatorii (de exemplu, taxe și onorarii), 
precum și cheltuielile administrative (de 
exemplu, gestiune, întreținere și 
reparații);
(l) dacă este cazul, informații privind 
existența oricăror cheltuieli, ipoteci, 
servituți sau orice alt drept de retenție 
care grevează asupra unității de cazare;
(m) o declarație care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;
V. DREPTUL DE DENUNȚARE 
UNILATERALĂ ȘI ANULAREA 
CONTRACTULUI
(n) informațiile privind dreptul de 
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denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele acesteia; după caz, informații 
privind modalitățile de terminare a 
tuturor contractelor de credit și a 
contractului accesoriu contractului 
principal, în caz de denunțare, precum și 
consecințele terminării;
(o) precizări cu privire la persoana căreia 
trebuie să-i fie trimisă notificarea de 
denunțare unilaterală și modalitățile 
trimiterii;
(p) condițiile de terminare a contractului, 
consecințele acesteia și informații privind 
costurile care revin consumatorului în 
urma terminării;
(q) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul să denunțe 
unilateral contractul în conformitate cu 
articolul 5 alineatele de la (1) la (3); 
VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
(r) informații privind modalitățile în care 
sunt organizate întreținerea și reparațiile 
proprietății, precum și administrarea și 
gestionarea acesteia; este necesar să se 
precizeze dacă poate influența 
consumatorul deciziile privind aceste 
aspecte și cum poate lua parte la acestea;
(s) posibilitatea sau imposibilitatea de a 
participa la un sistem de schimb sau de 
revânzare a drepturilor contractuale, 
informațiile referitoare la sistemul de 
schimb relevant, precum și estimarea 
costurilor legate de revânzare și schimb 
prin intermediul acestui sistem;
(t) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea ulterioară 
referitoare la contract, de exemplu, în 
ceea ce privește deciziile de gestionare, 
creșterea cheltuielilor și tratarea 
întrebărilor și reclamațiilor;
(u) dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită, 
informații cu privire la aceste coduri;
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(w) dacă este cazul, informații privind 
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.

Justificare

Corresponds to the latest Council text. Provision of such information would further protect 
the consumer against false claims in respect of the ownership of or the title in property.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Anexa II

Text propus de Comisie Amendament

Cerințe suplimentare privind locurile de 
cazare în construcție, așa cum sunt 
prevăzute la articolul 3

Cerințe suplimentare privind unitățile de 
cazare în construcție, menționate la 
articolul 3a

(a) stadiul construcției locului de cazare și
al serviciilor care îl fac complet operațional 
(conectarea la gaz, electricitate, apă și
telefon);

(a) stadiul construcției unității de cazare, al 
serviciilor care o fac complet operațională 
(conectarea la rețelele de gaz, electricitate, 
apă și telefon) și a tuturor dotărilor la care 
consumatorul va avea acces;

(b) estimarea rezonabilă a termenului de 
finalizare a construcției locului de cazare și 
al serviciilor care îl fac complet operațional 
(conectarea la gaz, electricitate, apă și 
telefon);

(b) termenul de finalizare a construcției 
unității de cazare și al serviciilor care o fac 
complet operațională (conectarea la rețelele 
de gaz, electricitate, apă și telefon), 
precum și a tuturor dotărilor la care 
consumatorul va avea acces;

(c) în cazul unui bun imobil anume, 
numărul autorizației de construire, precum 
și numele și adresa completă a 
autorității/autorităților competente în 
domeniu;

(c) dacă este cazul, numărul autorizației de 
construire, precum și numele și adresa 
completă a autorității/autorităților 
competente în domeniu, atunci când 
contractul are ca obiect un bun imobil 
determinat;

(d) garanțiile privind finalizarea 
construcției locului de cazare sau garanțiile 
privind rambursarea oricăror plăți efectuate 
în cazul în care construcția nu este 
terminată și, acolo unde este cazul, 
condițiile de aplicare a garanțiilor 
respective.

(d) dacă este cazul, garanțiile privind 
finalizarea construcției locului de cazare 
sau garanțiile privind rambursarea oricăror 
plăți efectuate în cazul în care construcția 
nu este terminată și, acolo unde este cazul, 
condițiile de aplicare a garanțiilor 
respective.
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Justificare

Corresponds to the latest Council text.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Anexa III

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)
I. INFORMAȚII DESPRE AGENTUL 
ECONOMIC

(a) Identitatea și rezidența părților, 
inclusiv informațiile specifice referitoare 
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea și sediul agentului 
economic și statutul său legal;

II.  INFORMAȚII DESPRE 
DREPTURILE DOBÂNDITE

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului;

(b) natura exactă și conținutul dreptului 
care face obiectul contractului, precum și o 
descriere exactă a drepturilor conferite 
consumatorului conform contractului, 
inclusiv a restricțiilor privind capacitatea 
consumatorului de a beneficia de aceste 
drepturi (de exemplu, disponibilitatea 
limitată sau oferte în funcție de ordinea 
sosirii, ori limitarea în timp a unei 
anumite reduceri);

(c) perioada exactă în care poate fi 
exercitat dreptul care face obiectul 
contractului și, acolo unde este cazul, 
durata acesteia; data de la care 
consumatorul poate începe exercitarea 
dreptului care face obiectul contractului;

(c) perioada exactă în care poate fi 
exercitat dreptul care face obiectul 
contractului și, acolo unde este cazul, 
durata acesteia; data de la care 
consumatorul poate începe exercitarea 
dreptului care face obiectul contractului;

III. INFORMAȚII DESPRE COSTURI
(d) prețurile care trebuie plătite de 
consumator;

(d) prețul care trebuie plătit de consumator, 
inclusiv toate cheltuielile periodice;

(e) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 

(e) o declarație care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 



PE400.443v02-00 32/39 AD\715942RO.doc

RO

altele decât cele specificate în contract; altele decât cele specificate în contract;

(f) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea ulterioară 
referitoare la contract, de exemplu, în 
ceea ce privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

IV. DREPTUL DE DENUNȚARE 
UNILATERALĂ ȘI ANULAREA 
CONTRACTULUI

(g) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din contract; 
informațiile referitoare la consecințele unei 
astfel de retractări;

(f) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele acesteia; după caz, informații 
privind modalitățile de terminare a tuturor
contractelor de credit și a contractului 
accesoriu contractului principal, în caz de 
denunțare, precum și consecințele 
terminării;

(h) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul de retractare 
din contract în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3);
(i) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;

(g) precizări cu privire la persoana căreia 
trebuie trimisă notificarea de denunțare 
unilaterală și modalitățile trimiterii;

(h) condițiile de terminare a contractului, 
consecințele acesteia și informații privind 
costurile aflate în sarcina consumatorului 
în urma terminării;
(i) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul să denunțe 
unilateral contractul în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (1)-(3);
V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
(j) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea ulterioară 
referitoare la contract, de exemplu, în 
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ceea ce privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

(j) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(k) dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită, 
informații cu privire la aceste coduri;

(k) posibilitatea soluționării extrajudiciare 
a litigiilor.

(l) dacă este cazul, informații privind
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.

Justificare

Takes over the latest Council text.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Anexa IV

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)
I. INFORMAȚII DESPRE AGENTUL 
ECONOMIC

(a) Identitatea și rezidența părților, 
inclusiv informațiile specifice referitoare 
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea și sediul agentului 
economic și statutul său legal;

II. INFORMAȚII DESPRE SERVICIILE 
OFERITE
(b) descrierea exactă a serviciilor care 
urmează să fie oferite în virtutea 
contractului (de exemplu, 
comercializare);
III. INFORMAȚII DESPRE COSTURI

(b) prețul care trebuie plătit de consumator 
pentru serviciile de revânzare;

(c) prețul care trebuie plătit de consumator 
pentru serviciile de revânzare;

(c) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;

(d) o declarație care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;
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(d) precizarea limbii/limbilor care ar 
putea fi utilizate în comunicarea cu 
agentul economic, de exemplu, în ceea ce 
privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;

IV. DREPTUL DE DENUNȚARE 
UNILATERALĂ ȘI ANULAREA 
CONTRACTULUI

(e) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare;

(e) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului de 
revânzare și consecințele acesteia;

(f) informațiile privind interdicția plăților 
în avans până la momentul în care 
vânzarea a avut efectiv loc sau până când 
se pune capăt contractului prin alte 
mijloace;
(g) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;

(f) precizări cu privire la persoana căreia 
trebuie trimisă notificarea de denunțare 
unilaterală și modalitățile trimiterii;

(g) condițiile de terminare a contractului, 
consecințele acesteia și informații privind 
costurile aflate în sarcina consumatorului 
în urma terminării;
(h) informațiile privind interdicția plăților 
în avans până la momentul în care 
vânzarea a avut efectiv loc sau până când 
se pune capăt contractului prin alte 
mijloace;
V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
(i) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea cu agentul 
economic, de exemplu, în ceea ce privește 
tratarea întrebărilor și reclamațiilor;

(h) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(j) dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită, 
informații cu privire la aceste coduri;

(i) posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.

(k) dacă este cazul, informații privind
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
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litigiilor.

Justificare

Reflects the latest Council text.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Anexa V

Text propus de Comisie Amendament

Informații menționate la articolul 3 
alineatul (2)

Informații menționate la articolul 3a 
alineatul (1)
I. INFORMAȚII DESPRE AGENTUL 
ECONOMIC

(a) Identitatea și rezidența părților, 
inclusiv informațiile specifice referitoare 
la statutul legal al agentului economic la 
momentul încheierii contractului, 
semnătura părților, precum și data și 
locul încheierii contractului;

(a) Identitatea și sediul agentului 
economic și statutul său legal;

II. INFORMAȚII DESPRE 
DREPTURILE DOBÂNDITE

(b) natura exactă a dreptului care face 
obiectul contractului; 

(b) natura exactă și conținutul dreptului 
care face obiectul contractului;

(c) descrierea adecvată a bunurilor și a 
amplasării acestora; în cazul în care 
contractul se referă la un loc de cazare altul 
decât un bun imobil, o descriere adecvată a 
locului de cazare respectiv și a dotărilor 
acestuia;

(c) o explicație a modului în care 
funcționează sistemul de schimb și a 
posibilităților și modalităților de schimb, 
precum și precizarea numărului de locuri 
de sejur disponibile și al participanților la 
sistemul de schimb, inclusiv orice limitare 
a disponibilității unei unități de cazare 
desemnate de către consumator, de 
exemplu în sezonul de vârf, sau 
necesitatea de a rezerva cu mult timp 
înainte, indicarea oricăror restricții ale 
drepturilor asupra bunurilor în 
proprietate periodică generate de 
participarea la un sistem de schimb, 
inclusiv, dacă este cazul, limitări legate de 
un număr de puncte alocate 
consumatorului sau deținute de către 
acesta, precum și un set de exemple de 
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posibilități concrete de schimb;
(d) perioada exactă în care poate fi 
exercitat dreptul care face obiectul 
contractului și, acolo unde este cazul, 
durata acesteia; data de la care 
consumatorul poate începe exercitarea 
dreptului care face obiectul contractului;

(d) perioada exactă în care poate fi 
exercitat dreptul care face obiectul 
contractului și, acolo unde este cazul, 
durata acesteia; data de la care 
consumatorul poate începe exercitarea 
dreptului care face obiectul contractului;

III. INFORMAȚII DESPRE 
PROPRIETĂȚI
(e) descrierea adecvată a bunurilor și a 
amplasării acestora; în cazul în care 
contractul se referă la o unitate de cazare 
care nu este un bun imobil, o descriere 
adecvată a unității de cazare respective și 
a dotărilor acesteia;
IV. INFORMAȚII DESPRE COSTURI

(e) prețul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite, o estimare a sumei pe care 
consumatorul trebuie să o achite pentru 
utilizarea instalațiilor și a serviciilor; baza 
de calcul a cheltuielilor referitoare la 
ocuparea bunului, cheltuielile legale 
obligatorii (de exemplu, taxe și onorarii), 
precum și cheltuielile administrative (de 
exemplu, gestiune, întreținere și 
reparații);

(f) prețul pe care consumatorul trebuie să-l 
achite pentru a participa la un sistem de 
schimb, toate cheltuielile de reînnoire și 
prețul curent de plătit pentru fiecare 
schimb;

(g) informații privind obligația agentului 
economic de a oferi detalii, înainte de 
realizarea schimbului, pentru fiecare 
schimb propus, cu privire la toate 
cheltuielile suplimentare legate de schimb 
care vor fi suportate de consumator;

(f) o clauză care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract;

(h) o declarație care precizează scutirea 
consumatorului de costuri sau obligații 
altele decât cele specificate în contract; 

(g) precizarea limbii/limbilor care ar 
putea fi utilizate în comunicarea cu 
agentul economic, de exemplu, în ceea ce 
privește tratarea întrebărilor și 
reclamațiilor;
(h) explicațiile privind funcționarea 
sistemului de schimb; posibilitățile și 
modalitățile de schimb, numărul de locuri 
de sejur disponibile și al participanților la 
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sistemul de schimb, precum și exemplele 
de posibilități concrete de schimb;

V. DREPTUL DE DENUNȚARE 
UNILATERALĂ ȘI ANULAREA 
CONTRACTULUI

(i) informațiile privind dreptul de 
retractare din contract și consecințele 
retractării, inclusiv indicația exactă a 
naturii sumei costurilor pe care 
consumatorul trebuie să le ramburseze în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5), 
în cazul în care își exercită dreptul de 
retractare; acolo unde este cazul, 
informațiile privind modalitățile de 
reziliere a acordului de împrumut și a 
contractului auxiliar în raport cu 
contractul, în cazul retractării din contract; 
informațiile referitoare la consecințele 
unei astfel de retractări;

(i) informațiile privind dreptul de 
denunțare unilaterală a contractului și 
consecințele acesteia; după caz, informații 
privind modalitățile de terminare a tuturor
contractelor de credit și a contractului 
accesoriu contractului principal, în caz de 
denunțare, precum și consecințele 
terminării;

(j) precizări cu privire la persoana căreia 
trebuie trimisă notificarea de denunțare 
unilaterală și modalitățile trimiterii;

(j) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul de retractare din 
contract în conformitate cu articolul 5 
alineatele de la (1) la (3);

(k) informațiile privind interdicția plăților 
în avans pe perioada în decursul căreia 
consumatorul are dreptul să denunțe 
unilateral contractul în conformitate cu 
articolul 5 alineatele (1)-(3);

VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
(k) precizarea persoanei căreia trebuie 
trimisă notificarea de retractare și 
modalitățile trimiterii;

(l) precizarea limbii/limbilor care ar putea 
fi utilizate în comunicarea cu agentul 
economic, de exemplu, în ceea ce privește 
tratarea întrebărilor și reclamațiilor;

(l) existența, conținutul, controlul și 
mijloacele de aplicare a codurilor de 
conduită;

(m) dacă agentul economic se numără 
printre semnatarii codurilor de conduită, 
informații cu privire la aceste coduri;

(m) posibilitatea soluționării extrajudiciare 
a litigiilor.

(n) dacă este cazul, informații privind
posibilitatea soluționării extrajudiciare a 
litigiilor.
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Justificare

Corresponds to the latest Council text.
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