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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată: 

A. întrucât dreptul contractelor constituie esența tuturor reglementărilor naționale privind 
comportamentul întreprinderilor și al consumatorilor pe piață; întrucât piața internă 
rămâne fragmentată din cauza celor 27 de sisteme de drept diferite și a riscurilor și 
costurilor tranzacțiilor transfrontaliere;

B. întrucât printr-un drept comun european în materie de contracte au de câștigat în 
special consumatorii, deoarece aceștia pot beneficia din plin de avantajele pieței 
interne;

C. întrucât Comisia a prezentat în cartea sa verde1 numeroase opțiuni privind un 
instrument de drept european al contractelor care ar putea ajuta UE să se redreseze în 
urma crizei economice, să-și extindă spiritul antreprenorial și să consolideze 
încrederea cetățenilor săi în piața internă;

D. întrucât negocierile având ca temă Directiva privind protecția consumatorilor2 au 
evidențiat dificultățile și limitele abordării armonizării în domeniul dreptului 
contractelor, fără a compromite angajamentul comun pentru un standard înalt de 
protecție a consumatorilor în Europa;

E. întrucât produsul final al acestui proces, un drept european al contractelor bine 
conceput, trebuie modificat, dacă este cazul, și adoptat de către legiuitorul european 
pentru a conferi acestui proces legitimitate și sprijin politic, 

1. salută dezbaterea publică referitoare la cartea verde și dorește o analiză temeinică a 
rezultatului acestei consultări de către departamentele competente ale Comisiei;

2. consideră că dezvoltarea unui drept european al contractelor alternativ ar putea fi un 
câștig important pentru o mai bună funcționare a pieței interne și că Parlamentul și 
Consiliul ar trebui să fie responsabile în ultimă instanță pentru forma juridică și sfera 
concretă de cuprindere ale acestuia;

3. consideră că dreptul european al contractelor reprezintă o ofertă suplimentară și 
autonomă pentru contractele transfrontaliere, statelor membre revenindu-le misiunea 
de a declara aceste contracte ca fiind aplicabile și contractelor naționale;

4. își exprimă convingerea că un drept comun european în materie de contracte 
reprezintă o îmbunătățire a funcționalității pieței interne, fără a se aduce atingere 
legislației naționale a contractelor în interiorul statelor membre;

                                               
1 COM(2010)0348. 
2 COM(2008)0614.
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5. consideră că temeiul juridic adecvat pentru un instrument de reglementare a 
contractelor dintre întreprinderi (B2B) și a celor dintre întreprinderi și consumatori 
(B2C) este prevăzut la articolele 114 și 169 sau 352 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene; 

6. constată faptul că ar trebui adoptate forme diferențiate de punere în aplicare a 
dreptului contractelor pentru contractele de tipurile B2B și B2C, din respect pentru 
tradițiile comune ale sistemelor de drept naționale, acordându-se o atenție deosebită 
protecției partenerilor contractuali mai vulnerabili, și anume consumatorilor;

7. subliniază importanța deosebită a facilitării comerțului electronic în interiorul UE, 
care, din cauza sistemelor naționale de drept al contractelor diferite, este subdezvoltat 
și este considerat, pe bună dreptate, de către întreprinderi și consumatori ca fiind un 
potențial motor de creștere în viitor; 

8. atrage atenția asupra faptului că unele aspecte ale legislației în domeniul contractelor 
încheiate cu consumatorii sunt deja cuprinse în diferite regulamente europene și ar 
trebui reunite într-un mod mai rațional într-un drept european al contractelor; atrage 
atenția asupra faptului că regulamentele deja existente indică necesitatea unui 
regulament unitar structurat, clar și ușor de înțeles de către consumator;

9. consideră că sfera de aplicare a unui drept european al contractelor ar trebui să se 
concentreze asupra principiilor contractului, în cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii părând utilă concentrarea asupra dispozițiilor legale privind vânzarea-
cumpărarea și, eventual, asupra legislației privind contractele de prestări servicii, și că 
aceasta cuprinde în mare parte regulamente privind definiția contractului, obligațiile 
precontractuale, încheierea contractului, reprezentarea, cauzele de nulitate, 
interpretarea contractului, execuția contractului, drepturile și obligațiile care decurg 
dintr-un contract – în special drepturile juridice de garanție –, dreptul de anulare, 
rezilierea, prescrierea etc.;

10. își exprimă convingerea că forma legii ar trebui modelată într-un manieră echilibrată, 
astfel încât să fie simplă, clară, transparentă, ușor de utilizat și să nu conțină termeni 
juridici echivoci pentru a putea fi înțeleasă în special de către consumatorii europeni, 
fiind în același timp necesară respectarea posibilelor interese ale ambilor (sau ale mai 
multor) parteneri ai unui contract;

11. atrage atenția asupra obligativității acordului explicit al consumatorilor privind 
aplicarea dreptului european, nefiind permis acordul tacit, de exemplu, prin 
intermediul termenilor și condițiilor generale;

12. consideră că dreptul european al contractelor în domeniul B2C trebuie să prevadă un 
nivel înalt de protecție a consumatorului, iar în cazul în care statele membre asigură 
totuși un grad înalt de protecție a consumatorului, ele trebuie să se facă referire la 
aceasta în mod explicit în anexa legii; 

13. subliniază faptul că testul definitiv pentru fiecare instrument în formă finală este chiar 
piața internă; invită Comisia să găsească cele mai bune soluții de evaluare a posibilelor 
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motive pentru utilizarea voluntară de către întreprinderi și consumatori; subliniază 
necesitatea de a pune la dispoziția tuturor părților interesate sau potențial interesate 
(inclusiv instanțelor naționale) dispozițiile privind furnizarea de informații adecvate 
referitoare la existența și modul de funcționare a acestuia. 


