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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind drepturile consumatorilor – capitolele I-III (prima versiune)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0614),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C7–0349/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 decembrie 20091,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A6-0000/2010),

1. adoptă următoarea poziție în primă lectură;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind drepturile consumatorilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității privind funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolul 95114 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară stabilită la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecția 
consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale5, Directiva 
93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii6, Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele 
la distanță7, Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile 
conexe8, stabilesc o serie de drepturi contractuale ale consumatorilor.

                                               
* Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; 
Părțile de text eliminat sunt marcate cu caractere barate.
Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu 
caractere cursive; Părțile de text eliminat sunt tăiate cu o linie simplă.
2 OJ C , , p. .
3 OJ C , , p. .
4 OJ C , , p. .
5 JO L 372, 31.12.1985, p. 31.
6 JO L 95, 21.04.1993, p. 29.
7 JO L 144, 04.06.1997, p. 19. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/64/CE (JO 
L 319, 5.12.2007, p. 1).
8 JO L 171, 07.07.1999, p. 12.
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(2) Directivele respective au fost revizuite în funcție de experiența acumulată, în vederea 
simplificării și a actualizării normelor aplicabile, înlăturând neconcordanțele și 
lacunele nedorite din cadrul acestor norme. Revizuirea a demonstrat faptul că este 
adecvat să se înlocuiască cele patru directive cu prezenta directivă. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să prevadă norme standard privind aspectele comune și să 
renunțe la abordarea armonizării minime adoptată în directivele anterioare conform 
cărora statele membre puteau menține sau adopta norme mai stricte la nivel național.

(3) În conformitate cu articolul 153 alineatul (1) și alineatul (3) litera (a) din Tratat, 
Comunitatea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a 
consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 95 din tratat.

(4) În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din tratat, piața internă cuprinde o zonă 
fără frontiere interne în care se asigură libera circulație a mărfurilor și serviciilor și 
libertatea de stabilire. Armonizarea anumitor aspecte referitoare la legislația în materie 
de contracte cu consumatorii este necesară pentru promovarea unei piețe interne reale 
a consumatorilor care să mențină un echilibru între nivelul ridicat al protecției
consumatorilor și competitivitatea întreprinderilor, asigurând în același timp 
respectarea principiului subsidiarității.

(5) Potențialul transfrontalier al vânzărilor la distanță, care ar trebui să fie unul dintre 
principalele rezultate concrete ale pieței interne, nu este utilizat de deplin de către 
consumatori. În comparație cu creșterea semnificativă din ultimii ani a vânzărilor 
naționale la distanță, creșterea vânzărilor transfrontaliere la distanță a fost limitată. 
Această discrepanță este remarcabilă în mod deosebit în cazul vânzărilor prin internet, 
pentru care există un potențial ridicat de creștere viitoare. Potențialul transfrontalier al 
contractelor negociate în afara spațiilor comerciale (vânzările directe) este restricționat 
de anumiți factori printre care diferitele norme naționale de protecție a consumatorilor 
impuse întreprinderilor cu activitate în acest sector. În comparație cu creșterea din 
ultimii ani a vânzărilor directe naționale, în mod special în sectorul serviciilor (de 
exemplu, al utilităților), numărul consumatorilor care utilizează acest mijloc pentru a 
efectua achiziții transfrontaliere a rămas scăzut. Ca răspuns la creșterea oportunităților 
de afaceri în multe state membre, întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv 
întreprinzătorii individuali) sau agenții din cadrul societăților care efectuează vânzări 
directe ar trebui să fie tentați să caute oportunități de afaceri în alte state membre, în 
special în regiunile de frontieră. Prin urmare, armonizarea completă a informațiilor 
destinate consumatorilor și a drepturilor de retragere din contractele la distanță și cele 
negociate în afara spațiilor comerciale va contribui la o mai bună funcționare a pieței 
interne a bunurilor și serviciilor ce ajung direct de la producător la consumator.

(6) Legislațiile statelor membre în materie de contracte cu consumatorii prezintă diferențe 
semnificative care pot genera denaturări grave ale concurenței și obstacole în calea 
bunei funcționări a pieței interne. Legislația comunitară actuală în materie de contracte 
cu consumatorii încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale, precum și cea 
referitoare la bunurile de consum și garanții și legislația în materie de clauze 
contractuale abuzive stabilesc standarde minime de armonizare a legislației, permițând 
statelor membre să mențină sau să introducă măsuri mai stringente, care asigură un 
nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor pe teritoriul acestora. În plus, multe 
aspecte sunt reglementate în mod neconsecvent în cuprinsul directivelor sau au fost 
lăsate nerezolvate. Aceste probleme au fost abordate în mod diferit de statele membre. 
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În consecință, dispozițiile interne de punere în aplicare a directivelor privind legislația 
în materie de contracte cu consumatorii prezintă divergențe considerabile.

(7) Aceste divergențe creează bariere interne semnificative în cadrul pieței interne, care 
afectează întreprinderile și consumatorii. Acestea cresc costurile de conformare 
suportate de întreprinderile care doresc să înceapă să efectueze vânzări transfrontaliere 
de bunuri sau servicii. De asemenea, fragmentarea scade încrederea consumatorului în 
piața internă. Efectul negativ asupra încrederii consumatorului este sporit de nivelul 
inegal de protecție a consumatorilor asigurat în întreaga Comunitate. Această 
problemă este deosebit de acută având în vedere evoluția recentă a pieței.

(8) Armonizarea completă a unor aspecte cheie de reglementare va crește în mod 
semnificativ siguranța juridică, atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. 
Atât consumatorii, cât și întreprinderile vor putea, astfel, să se sprijine pe un cadru de 
reglementare unic, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze 
anumite aspecte ale contractelor încheiate între comercianți și consumatori în cadrul 
Comunității. Prin urmare, se vor elimina barierele care își au originea în fragmentarea 
normelor și se va realiza piața internă în acest domeniu. Aceste bariere pot fi eliminate 
numai prin stabilirea unor norme uniforme la nivel comunitar. În plus, consumatorii 
vor beneficia de un nivel comun ridicat de protecție în întreaga Comunitate.

(9) Domeniul care face obiectul armonizării în prezenta directivă ar trebui să includă 
anumite aspecte legate de contractele între comercianți și consumatori. Acestea sunt 
norme privind informațiile care trebuie să fie furnizate înaintea încheierii contractului 
și pe durata desfășurării acestuia, dreptul de retragere din contractele încheiate la 
distanță sau în afara spațiilor comerciale, drepturile consumatorilor care sunt specifice 
contractelor de vânzare și clauzele contractuale abuzive din contractele cu 
consumatorii.

(10) Dispozițiile prezentei directive ar trebui să nu aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 
593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului aplicabil obligațiilor contractuale 
(Roma I)9.

(11) Legislația comunitară actuală în materie de servicii financiare destinate consumatorilor 
conține numeroase norme privind protecția consumatorilor. Din acest motiv, 
dispozițiile din prezenta directivă reglementează contractele referitoare la serviciile 
financiare numai în măsura în care acest lucru este necesar în vederea eliminării 
lacunelor din cadrul reglementărilor.

(12) Noua definiție a contractului la distanță ar trebui să se aplice în toate cazurile în care 
sunt încheiate contracte de vânzare și contracte de prestări de servicii privind livrarea 
unui produs sau prestarea unui serviciu fără a fi necesară prezența fizică simultană 
a părților exclusiv prin utilizarea unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la 
distanță (cum ar fi comanda prin e-mail, internet, telefon sau fax). Astfel, se vor putea 
asigura condiții echitabile tuturor comercianților care efectuează vânzări la distanță. 
De asemenea, în acest mod ar trebui să se îmbunătățească nivelul de siguranță juridică 
în comparație cu definiția actuală care solicită administrarea de către comerciant, până 
la încheierea contractului, a unui regim organizat de vânzare la distanță.

                                               
9 JO L , , p. .
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(13) Condițiile specifice în care a fost făcută o comandă sau în care s-a negociat contractul 
nu ar trebui să fie relevante în cadrul definiției contractelor la distanță. În cazul în care 
comerciantul efectuează ocazional vânzări la distanță sau utilizează un regim organizat 
de vânzare la distanță administrat de o parte terță - cum ar fi o platformă on-line - acest 
fapt nu ar trebui să constituie un motiv de a-i priva pe consumatori de protecția la care 
au dreptul. În mod asemănător, o tranzacție negociată față în față de comerciant și de 
consumator în afara spațiului comercial ar trebui să reprezinte un contract la distanță, 
în cazul în care contractul a fost încheiat numai prin utilizarea unor mijloace de 
comunicare la distanță precum internet sau telefon. Pentru comercianți, o definiție mai 
simplă a contractului la distanță ar trebui să sporească gradul de siguranță juridică și să 
îi protejeze de concurența neloială.

(14) Un contract negociat în afara spațiului comercial ar trebui definit drept un contract 
încheiat în prezența fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, în afara 
spațiului comercial, de exemplu la domiciliul sau la locul de muncă al consumatorului. 
În afara spațiului comercial se manifestă o situație specială pentru consumatori, care 
se deosebește de experiența cumpărăturilor în magazin, de exemplu, din punct de 
vedere psihologic și în ceea ce privește posibilitățile de a compara produsele și 
prețurile; În afara spațiului comercial, consumatorii sunt supuși unei presiuni 
psihologice aceasta, indiferent dacă consumatorii au solicitat sau nu vizita din partea 
comerciantului. În plus, pentru a evita eludarea normelor în cazul tranzacțiilor 
efectuate în afara spațiilor comerciale, un contract negociat, de exemplu, la domiciliul 
consumatorului dar încheiat într-un magazin ar trebui să fie considerat drept contract 
negociat în afara spațiului comercial.

(15) Spațiul comercial ar trebui să includă localurile, indiferent sub ce formă se prezintă 
acestea (de exemplu, magazine sau camioane) care sunt utilizate de comerciant drept 
loc permanent de desfășurare a activității comerciale. Tarabele din piață și standurile 
comerciale din târguri ar trebui considerate drept spații comerciale cu toate că pot fi 
utilizate numai temporar de comerciant. Alte localuri care sunt închiriate numai pentru 
perioade scurte de timp și în care comerciantul nu își desfășoară activitatea în mod 
constant (precum hotelurile, restaurantele, centrele de conferințe, sălile de cinema 
închiriate de comercianții care nu își desfășoară activitatea în mod constant în 
localurile respective) nu ar trebui să fie considerate drept spații comerciale. În mod 
asemănător, toate spațiile publice – inclusiv mijloacele de transport public sau 
localurile publice și locuințele particulare sau locurile de muncă – nu ar trebui să fie 
considerate drept spații comerciale.

(16) Printre suporturile de date durabile Definiția suportului durabil ar trebui să includă se 
numere în special documentele pe suport de hârtia, stick-urile de memorie USB, CD-
ROM-urile, DVD-urile, cardurile de memorie și discurile dure ale computerelor pe 
care se stochează emailuri sau un fișier în format pdf fișierele a căror formă nu poate 
fi modificată. E-mail-urile și site-urile de internet ca atare nu ar trebui să fie 
considerate suporturi durabile. 

(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul de a primi informații înainte de încheierea unui 
contract la distanță sau în afara spațiului comercial contractului. Cu toate acestea, 
comercianții nu ar trebui să fie obligați de a furniza informații în cazul în care acestea 
reies în mod evident din context. De exemplu, în cazul unei tranzacții în cadrul 
spațiului comercial, principalele caracteristici ale unui produs, identitatea 
comerciantului și condițiile de livrare pot să reiasă în mod evident din context. În cazul 
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tranzacțiilor la distanță sau în afara spațiului comercial, comerciantul ar trebui 
întotdeauna să furnizeze informațiile referitoare la condițiile de plată, livrare, 
executare și soluționare a reclamațiilor, în cazul în care acestea nu reies în mod evident 
din context.

(18) Comercianții ar trebui să fie obligați să îi informeze în prealabil pe consumatori cu 
privire la orice condiție care implică plătirea de către consumator către comerciant a 
unui avans,  inclusiv cu privire la orice condiție conform căreia o sumă este blocată pe 
cardul de credit sau de debit al consumatorului.

(19) În cazul licitațiilor publice, datorită naturii și a tradiției acestei metode de vânzare, 
adjudecătorul poate, în loc să comunice adresa geografică și identitatea vânzătorului 
pentru care comercializează bunurile, să le înlocuiască cu propriile detalii de contact.

(20) Consumatorul ar trebui să știe dacă încheie contractul cu comerciantul sau cu un 
intermediar care acționează în numele altui consumator, deoarece în cazul al doilea 
consumatorul nu poate beneficia de protecție în temeiul prezentei directive. Prin 
urmare, intermediarul ar trebui să informeze consumatorul asupra acestui fapt și 
asupra consecințelor implicate. Noțiunea de intermediar nu ar trebui să includă 
platformele comerciale on-line care nu încheie contractele în numele sau în locul unei 
alte părți.

(21) În cazul contractelor la distanță, cerințele de informare ar trebui să fie adaptate pentru 
a ține cont de constrângerile tehnice impuse de anumite mijloace de comunicare, 
precum restricțiile privind numărul de caractere care pot fi afișate pe ecranul anumitor 
telefoane mobile sau constrângerile legate de timpul acordat spoturilor publicitare 
televizate. În acest caz, comerciantul ar trebui să respecte un set minim de cerințe de 
informare și să indice consumatorului o altă sursă de informații, de exemplu prin 
asigurarea unui număr de telefon la care aceștia pot suna gratuit sau a unei legături 
hipertext către o pagină internet a comerciantului pe care pot fi accesate în mod direct 
și cu ușurință informațiile relevante.

(22) Deoarece în cazul vânzărilor la distanță consumatorul nu are posibilitatea de a vedea 
bunul înainte de încheierea contractului, acesta ar trebui să aibă dreptul de a se retrage 
din contract, pentru a putea determina, înainte de expirarea termenului de retragere 
și cu respectarea principiilor loialității și bunei-credințe, tipul și caracteristicile 
produsului, precum și modul acestuia de funcționare. drept care i-ar permite să 
verifice natura și modul de funcționare a bunurilor.

(23) Diferențele actuale în privința duratei perioadelor de retragere existente atât între 
statele membre, cât și în cadrul contractelor la distanță și al celor negociate în afara 
spațiilor comerciale, creează nesiguranță juridică și generează costuri de conformare. 
Ar trebui ca aceeași perioadă de retragere să se aplice tuturor contractelor la distanță și 
tuturor contractelor negociate în afara spațiilor comerciale.

(24) Pentru a asigura siguranța juridică, este adecvat ca Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 
1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea normelor care se aplică 
termenelor, datelor și expirării termenelor10 să se aplice la calcularea termenelor 
prevăzute de prezenta directivă. Prin urmare, toate termenele incluse în prezenta 
directivă ar trebui interpretate drept termene exprimate în zile calendaristice.

                                               
10 JO L 124, 08.06.1971, p. 1.
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(25) Normele privind contractele la distanță ar trebui să nu aducă atingere dispozițiilor 
privind încheierea prin mijloace electronice a contractelor și comenzile prin internet, 
astfel cum sunt stabilite în articolele 9 și 11 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața 
internă („Directiva privind comerțul electronic”).

(26) În cazul în care consumatorul comandă mai mult de un bun de la același comerciant, 
acesta ar trebui să poată să-și exercite dreptul de retragere cu privire la fiecare dintre 
aceste bunuri. În cazul în care bunurile sunt livrate separat, perioada de retragere ar 
trebui să înceapă de la momentul în care consumatorul intră efectiv în posesia fiecăruia 
dintre bunurile comandate. În cazul în care un bun este livrat în loturi diferite sau sunt 
livrate separat piesele componente ale acestuia, perioada de retragere ar trebui să 
înceapă de la momentul în care consumatorul sau o parte terță indicată de acesta intră 
efectiv în posesia ultimului lot sau a ultimei părți componente.

(27) În cazul în care comerciantul nu a informat consumatorul cu privire la dreptul de 
retragere înaintea încheierii contractului la distanță sau a contractului negociat în afara 
spațiului comercial, perioada de retragere ar trebui să fie prelungită. Cu toate acestea, 
pentru a asigura siguranța juridică de-a lungul timpului, ar trebui introdus un termen-
limită de un an trei luni, cu condiția îndeplinirii de către comerciant a obligațiilor 
contractuale care îi revin. Ar trebui ca îndeplinirea de către comerciant a obligațiilor 
contractuale care îi revin să fie recunoscută atunci când acesta a livrat consumatorului 
bunurile, sau când a încheiat furnizarea serviciilor comandate de consumator sau, în 
cazul contractelor de prestări servicii încheiate pe perioadă nedeterminată, în 
momentul prestării serviciilor în conformitate cu prevederile contractului.

(28) Diferențele privind modalitățile de exercitare a dreptului de retragere în statele 
membre au generat costuri suportate de întreprinderile care efectuează vânzări 
transfrontaliere. Introducerea unui model de formular standard de retragere armonizat 
care să fie utilizat de consumatori ar trebui să simplifice procesul de retragere și să 
asigure siguranța juridică. Din aceste motive, statele membre ar trebui să se abțină de 
la adăugarea unor cerințe de prezentare suplimentare referitoare la formularul 
comunitar standard, de exemplu cu privire la dimensiunea caracterelor tipărite pe 
acesta.

(29) Deoarece, conform experienței, mulți consumatori și comercianți preferă să comunice 
prin intermediul site-ului internet al comerciantului, ar trebui să fie posibilă oferirea de 
către comerciant a opțiunii completării de către consumator a unui formular electronic 
de retragere. În acest caz, comerciantul ar trebui să transmită prin e-mail, fără 
întârziere, confirmarea de primire a formularului.

(30) În cazul retragerii, comerciantul ar trebui să ramburseze toate sumele primite ca plată 
de la consumator, inclusiv sumele aferente cheltuielilor suportate de comerciant pentru 
livrarea bunurilor către consumator, cu excepția plăților pentru livrări expres 
efectuate la solicitarea explicită a consumatorului.

(31) Unii consumatori își exercită dreptul de retragere după ce au utilizat bunurile într-o 
măsură care depășește limita necesară verificării naturii, caracteristicilor și modului 
de funcționare a bunului. În acest caz, consumatorul ar trebui să fie responsabil pentru 
eventuala diminuare a valorii bunurilor. Pentru a verifica natura, caracteristicile și 
modul de funcționare a unui bun, consumatorul ar trebui să îl manipuleze și să îl 



PE442.789v02-00 12/30 PR\818460RO.doc

RO

testeze în același mod în care i s-ar permite acest lucru într-un magazin. De exemplu, 
consumatorul ar trebui doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte. 
Pentru a asigura aplicarea efectivă a dreptului de retragere în cadrul contractelor de 
prestări de servicii, în special în cazul lucrărilor de renovare care nu sunt urgente și 
pentru care consumatorii ar putea fi supuși unor presiuni în timpul vizitei la domiciliu 
a agenților comerciali, presiuni urmate imediat de executarea lucrărilor înaintea 
expirării termenului de retragere, consumatorii nu ar trebui să suporte costul acestor 
servicii.

(32) Pentru a evita rambursarea de către comerciant a unui consumator care nu a înapoiat 
bunurile, acesta din urmă ar trebui să înapoieze bunurile la cel mult paisprezece zile de 
la data informării comerciantului cu privire la decizia de retragere.

(33) Anumite excepții de la dreptul de retragere ar trebui să fie prevăzute, de exemplu în 
cazurile în care dreptul la retragere ar fi inadecvat având în vedere natura produsului și 
exercitarea dreptului de retragere ar dezavantaja în mod incorect comerciantul. 
(Acest principiu se aplică alimentelor și a altor produse sensibile din punct de vedere 
sanitar sau perisabile, de exemplu, în cazul vinurilor furnizate, cu titlu speculativ, cu 
mult timp după încheierea contractului, valoarea vinului depinzând de fluctuațiile 
pieței (vin en primeur)..

(34) În plus, în cazul contractelor la distanță și încheiate în afara spațiului comercial de 
prestări de servicii, pentru care furnizarea serviciului începe în cursul perioadei de 
retragere (de exemplu, fișierele de date descărcate de consumator în cursul perioadei 
respective), ar fi incorect să se permită consumatorului retragerea după ce serviciul a 
fost deja utilizat de acesta parțial sau în totalitate. Prin urmare, consumatorul ar trebui 
să nu beneficieze de dreptul de retragere atunci când furnizarea începe după ce acesta 
și-a exprimat în mod expres acordul.

(35) Comisia a identificat unele probleme cheie care îi afectează pe consumatori în sectorul 
reparațiilor casnice, sector în care consumatorii sunt supuși unor presiuni pentru a 
comanda lucrări de renovare costisitoare. Domeniul de aplicare al informării și al 
regulilor de retragere ar trebui clarificat și extins pentru a cuprinde acest tip de 
contracte. Numai contractele de cesiune a drepturilor în domeniul proprietăților 
imobiliare ar trebui excluse din domeniul de aplicare al normelor privind drepturile de 
informare și de retragere aplicabile contractelor la distanță negociate în afara spațiilor 
comerciale.

(36) Aplicarea unui drept de retragere poate fi inadecvată pentru anumite servicii legate de 
locuințe, transport sau activități recreative. Încheierea contractelor aferente implică 
rezervarea unor capacități pe care, în cazul exercitării dreptului de retragere, 
comerciantul poate să nu fie în măsură să le îndeplinească. Prin urmare, aceste 
contracte la distanță nu ar trebui să facă obiectul dispozițiilor privind informarea și 
dreptul de retragere al consumatorilor.

(37) Din motive de simplificare și siguranță juridică, dreptul de retragere ar trebui să se 
aplice tuturor tipurilor de contracte la distanță și negociate în afara spațiilor 
comerciale, cu excepția unor condiții definite cu strictețe, care pot fi verificate cu 
ușurință. Prin urmare, nu ar trebui să se aplice dreptul de retragere în cazul reparațiilor 
urgente efectuate la domiciliul consumatorului și pentru care un astfel de drept ar fi 
incompatibil cu situația de urgență, precum și în cazul regimurilor de livrare la 
domiciliu aplicate de supermarketuri, care permit consumatorilor să aleagă produse 
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alimentare, băuturi și alte bunuri de consum casnic prin intermediul site-ului internet 
al supermarketului și să le primească la domiciliu. Acestea sunt bunuri care nu sunt 
costisitoare și sunt achiziționate cu regularitate de consumatori pentru consumul zilnic 
al acestora sau pentru utilizarea cotidiană în locuință și ar trebui, prin urmare, să nu 
facă obiectul unui drept de retragere.

(37a) Principalele dificultăți întâmpinate de consumatori și principala sursă de dispute cu 
comercianții se referă la livrarea de bunuri, inclusiv la livrarea bunurilor care sunt 
pierdute sau deteriorate pe parcursul transportării și la livrarea cu întârziere sau 
incompletă. Prin urmare, este oportun să se armonizeze normele naționale privind 
livrarea și transferul riscurilor.
(…)

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Capitolul I

Obiect, definiții și domeniu de aplicare

Articolul 1
Obiectul

Obiectivul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne și de a 
realiza un nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin apropierea anumitor aspecte ale 
actelor cu putere de lege și ale actelor administrative ale statelor membre privind contractele 
dintre consumatori și comercianți.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentei directive:

(1) „consumator” înseamnă orice persoană fizică ce, în cadrul contractelor 
reglementate de prezenta directivă, acționează în scopuri care se află în afara 
activității sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;

(2) „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care acționează, în 
cadrul contractelor reglementate de prezenta directivă, în scopuri care se 
încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională 
și orice persoană care acționează în numele sau pe seama unui comerciant;

(2a) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil corporal, cu excepția:
(a) obiectelor vândute prin executare silită sau în alt mod, prin autoritatea 

legii,
(b) apei și gazului, atunci când acestea nu sunt oferite spre vânzare în 

volum limitat sau cantitate fixată,
(c) electricității;

(2b) „produs realizat conform specificațiilor clientului” înseamnă orice produs 
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care nu este realizat în prealabil și a cărui realizare este determinată prin 
opțiunea individuală sau indicațiile clientului; 

(3) „contract de vânzare” înseamnă orice contract prin care un comerciant îi 
transferă unui consumator proprietatea asupra unui produs sau se obligă să-
i transfere consumatorului proprietatea asupra unui produs imediat după 
încheierea contractului sau la un moment ulterior și prin care consumatorul 
se obligă să achite prețul produsului încheiat pentru vânzarea de bunuri de 
către comerciant către consumator, inclusiv orice contract cu scop mixt care 
are drept obiect atât bunuri, cât și servicii;    

(4) „bunuri” înseamnă orice obiect mobil corporal, cu excepția:

(a) bunurilor vândute prin executare sau în alt mod, prin autoritatea legii,
(b) apei și gazului, atunci când acestea nu sunt oferite spre vânzare în volum 

limitat sau cantitate fixată,
(c) electricității;

(5) „contract de prestări de servicii” înseamnă orice contract, altul decât un 
contract de vânzare, prin care comerciantul se obligă să furnizeze este furnizat
un serviciu de către comerciant către consumator;

(5a)  „contract mixt” înseamnă orice contract care conține elemente caracteristice 
atât unui contract de vânzare, cât și unui contract de prestări servicii; 

(6) „contract la distanță” înseamnă orice contract încheiat între un comerciant și 
un consumator referitor la livrarea unui produs sau prestarea unui serviciu, 
care are loc în cadrul unui sistem organizat pentru vânzarea la distanță de 
produse sau servicii și la încheierea căruia comerciantul și consumatorul nu 
sunt prezenți fizic simultan, ci de vânzare sau contract de prestări de servicii în 
vederea încheierii căruia comerciantul utilizează exclusiv unul sau mai multe 
mijloace de comunicare la distanță;

(7) „mijloc de comunicare la distanță” înseamnă orice mijloc care, fără prezența 
fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, poate fi utilizat pentru 
încheierea unui contract între aceste părți;

(8) „contract negociat în afara spațiului comercial” înseamnă orice contract 
încheiat între un comerciant și un consumator referitor la livrarea unui 
produs sau prestarea unui serviciu:

(a) orice contract de vânzare sau contract de prestări de servicii care este 
încheiat în afara spațiului comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului sau

(aa)    orice contract de vânzare sau contract de prestări de servicii pentru care 
consumatorul în prezența fizică simultană a comerciantului în afara 
spațiului comercial a făcut o comandă în aceleași circumstanțe, sau

(b) orice contract de vânzare sau contract de prestări de servicii încheiat în 
spațiul comercial, dar negociat ale cărui elemente esențiale au fost 
stabilite în afara spațiului comercial, în prezența fizică simultană a 
comerciantului și a consumatorului.
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(9) „spațiu comercial” înseamnă:

(a) orice unitate imobilă sau mobilă de vânzare cu amănuntul, inclusiv 
unitățile de vânzare sezonieră cu amănuntul, în care comerciantul își 
desfășoară activitatea în permanență, sau

(b) tarabele din piață și standurile comerciale din târguri în care comerciantul 
își desfășoară activitatea în mod regulat sau temporar;

(10) „suport durabil” înseamnă orice instrument care permite consumatorului sau 
comerciantului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un 
mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în 
vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor 
stocate;

(11) „formular de comandă” înseamnă un instrument prin care sunt stabilite clauzele 
contractuale și care trebuie semnat de consumator în vederea încheierii unui 
contract negociat în afara spațiului comercial;

(12) „produs” înseamnă orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, drepturi și 
obligații;

(13) „serviciu financiar” înseamnă orice serviciu privind banca, creditarea, 
asigurarea, pensiile personale, investițiile sau plățile;

(14) „diligență profesională” înseamnă nivelul de competență specializată și de 
considerație pe care un comerciant poate să îl exercite în mod rezonabil față de 
consumatori, în conformitate cu practica comercială loială și/sau principiul 
general al bunei credințe în domeniul de activitate al comerciantului;

(15) „licitație” înseamnă metoda de vânzare prin care comerciantul oferă bunurile 
sau serviciile prin intermediul unei proceduri de licitare concurențială care 
poate include utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță și în care 
bunurile sau serviciile sunt achiziționate de ofertantul care prezintă oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Nu este considerată drept 
licitație o tranzacție încheiată pe baza unei oferte de preț fixă, chiar dacă i se 
oferă consumatorului opțiunea de a încheia tranzacția printr-o procedură de 
licitație.

(16) „licitație publică” înseamnă metoda de vânzare prin care comerciantul oferă 
bunuri consumatorilor, cu prilejul unei manifestări la care este permisă 
prezența fizică a publicului,, care participă sau au posibilitatea de a participa 
în persoană la licitație, un produs sau un serviciu prin intermediul unei 
proceduri de licitare concurențială condusă de un terț (adjudecătorul); în 
cadrul unei licitații engleze produsul sau serviciul este adjudecat 
consumatorului care propune cel mai mare preț; la o licitație olandeză 
produsul sau serviciul este adjudecat consumatorului care își anunță primul 
intenția de a cumpăra produsul sau serviciul la prețul propus în care bunurile 
sunt achiziționate de ofertantul care prezintă oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere financiar.

(17) „producător” înseamnă fabricantul bunurilor, importatorul bunurilor pe 
teritoriul Comunității sau orice persoană care se prezintă ca un producător 
aplicându-și numele, marca sau alt semn distinctiv pe bunurile în cauză;
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(18) „garanție comercială” înseamnă orice angajament din partea comerciantului 
sau a producătorului („garantul”) față de consumator, pe lângă îndeplinirea 
obligațiilor legale, de a rambursa prețul plătit sau de a înlocui, a repara sau a 
întreține bunurile în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund 
specificațiilor din certificatul de garanție sau din reclama relevantă disponibilă 
la momentul sau înaintea încheierii contractului;

(19) „intermediar” înseamnă un comerciant care încheie contractul în numele sau pe 
seama consumatorului;

(20) „contract auxiliarconex” înseamnă un contract prin care consumatorul obține 
bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță sau al unui 
contract negociat în afara spațiului comercial cu care formează o entitate 
comercială , iar aceste bunuri sau servicii sunt furnizate de comerciant sau de o 
parte terță pe baza unui acord între partea terță respectivă și comerciant.
Noțiunea de entitate comercială se aplică  în momentul în care produsul sau 
serviciul din contractul conex servește la executarea celuilalt contract sau 
este destinat exploatării produsului sau serviciului din celălalt contract.

Articolul 2a
Modificarea Directivei 2002/65/CE

La articolul 2 din Directiva 2002/65/CE litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
"(a) „contract la distanță” înseamnă orice contract încheiat între un comerciant și un 

consumator referitor la livrarea unui produs sau prestarea unui serviciu, care are loc 
în cadrul unui sistem organizat pentru vânzarea la distanță de produse sau servicii și 
la încheierea căruia comerciantul și consumatorul nu sunt prezenți fizic simultan, ci 
utilizează exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță;

Articolul 3
Domeniu de aplicare

1. Directiva se aplică, conform condițiilor și în limitele stabilite în dispozițiile sale, 
contractelor de vânzare și contractelor de prestări de servicii referitoare la livrarea 
unui produs sau prestarea unui serviciu  încheiate între comerciant și consumator.

2. Prezenta directivă se aplică serviciilor financiare numai în privința anumitor 
contracte negociate în afara spațiilor comerciale, astfel cum se prevede la articolele 8 
- 20, a clauzelor contractuale abuzive, astfel cum se prevede la articolele 30 – 39 și a 
dispozițiilor generale, astfel cum se prevede la articolele 40 – 46, coroborate cu 
articolul 4 privind armonizarea completă.

3. Numai articolele 30 – 39 privind drepturile consumatorilor în materie de clauze 
contractuale abuzive, coroborate cu articolul 4 privind armonizarea completă, se 
aplică contractelor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 94/47/CE a 
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Parlamentului European și a Consiliului11 și al Directivei 90/314/CEE a 
Consiliului12.

4. Articolele 5, 7, 9 și 11 nu aduc atingere dispozițiilor privind cerințele de informare 
incluse în Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului13 și în 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului14.

Articolul 4
Armonizare specifică completă 

1. În măsură în care prezenta directivă nu dispune altfel, statele membre nu pot 
menține sau introduce în legislația lor internă dispoziții diferite față de cele stabilite 
în prezenta directivă. Statele membre îi comunică Comisiei textul dispozițiilor 
naționale care se abat de la dispozițiile directivei. inclusiv dispoziții mai mult sau 
mai puțin stricte, pentru a asigura un nivel diferit de protecție a consumatorilor.

1a. Acest articol nu se aplică în cazul dispozițiilor capitolului II referitor la contractele 
la distanță și încheiate în afara spațiului comercial, care, în conformitate cu 
articolul 4b, nu intră în domeniul de aplicare al capitolului II.

1b. Prezentul articol nu se aplică în cazul dispozițiilor capitolului IV referitor la 
contractele care, în conformitate cu articolul 21, nu intră în domeniul de aplicare 
al capitolului IV.

1c. Prezentul articol nu se aplică în cazul dispozițiilor capitolului V referitor la 
contractele care, în conformitate cu articolul 30, nu intră în domeniul de aplicare 
al capitolului V.

Articolul 4a
Termene, date și expirări de termene

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind 
stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor se aplică la 
calculul termenelor cuprinse în prezenta directivă. 

                                               
11 JO L , , p. .
12 JO L , , p. .
13 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
14 JO L 178, 17.07.2000, p. 1.
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Capitolul II

Informații destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și 
cele negociate în afara spațiilor comerciale

Articolul 4b
Domeniu de aplicare

1. Prezentul capitol se aplică în cazul contractelor la distanță și al celor negociate în 
afara spațiilor comerciale

2. Prezentul capitol nu se aplică contractelor la distanță și negociate în afara 
spațiilor comerciale:
(a) referitoare la drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepția contractelor 

privind închirierea și lucrările legate de bunuri imobiliare;
(b) care intră în domeniul de aplicare al Directivei 94/47/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și al Directivelor 2002/65/CE, 2002/83/CE, 
2008/48/CE sau 2008/122/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului.

3. Prezentul capitol nu se aplică contractelor la distanță:
(a) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale 

automatizate;
(b) încheiate cu operatori de telecomunicații prin intermediul cabinelor 

telefonice publice în scopul utilizării acestora din urmă, în măsura în care au 
ca obiect utilizarea acestora;

4. Articolele 12-19 nu sunt aplicabile contractelor la distanță privind prestarea de 
servicii de cazare, transport, închiriere de mașini, catering sau agrement în ceea ce 
privește contractele care prevăd o dată sau o perioadă de execuție specifică.

Cerințe generale de informare în cazul contractelor la distanță și al celor negociate în afara 
spațiilor comerciale

1. Înaintea În momentul încheierii oricărui unui contract de vânzare sau de prestări 
servicii, la distanță sau negociat în afara spațiilor comerciale comerciantul, sau, 
după caz, persoana care acționează în numele sau în contul acestuia trebuie să îi 
furnizeze consumatorului într-un mod clar și inteligibil și cu respectarea 
principiilor loialității și bunei-credințe următoarele informații, în cazul în care 
acestea nu reies în mod evident din context:

(a) principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, în mod corespunzător 
cu mediul de comunicare utilizat și cu produsul sau serviciul în cauză;

(b) adresa geografică și identitatea comerciantului, de exemplu, precum denumirea 
comercială și, după caz, adresa geografică și identitatea comerciantului în 
numele căruia acționează;

(ba) adresa comercială a comerciantului și numărul de telefon al acestuia, 
precum și numărul de fax sau adresa de e-mail, astfel încât consumatorul să 
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poată intra rapid în contact cu comerciantul și să comunice eficient cu 
acesta;

(c) prețul cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat în 
avans în mod satisfăcător dată fiind natura produsului, modalitatea de calcul al 
prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau 
cheltuielile poștale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în 
mod satisfăcător, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea 
fi suportate de consumator;

(d) modalitățile de plată, livrare, executare și soluționare a reclamațiilor, în cazul 
în care acestea diferă de condițiile de diligență profesională;

(e) după caz, asigurarea dreptului de retragere în cazul în care există un drept de 
retragere, condițiile, termenul și procedura aferentă exercitării acestui drept; 
în acest scop, comerciantul poate să utilizeze modelul de notificare și modelul 
de formular privind dreptul de retragere prezentate la anexa I părțile A și B 
sau o declarație de alt tip lipsită de echivoc; 

f) după caz, existența și condițiile serviciilor postvânzare și ale garanțiilor 
comerciale;

(g) durata de valabilitate a contractului, după caz, sau în cazul unui contract pe 
durată nedeterminată, condițiile de reziliere a contractului;

(h) după caz, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care revin consumatorului 
conform contractului;

(i) existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care 
trebuie să fie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului;

(j) eventual, posibilitatea de a recurge la soluționarea pe cale amicală a 
litigiilor.

2. În cazul unei licitații publice, informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) literele 
(b) și (ba) pot fi înlocuite cu datele corespunzătoare ale adjudecătorului. adresa 
geografică și identitatea adjudecătorului.

2a. Statele membre nu pot stabili alte formalități pe lângă modelul de notificare 
privind dreptul de retragere enunțat la anexa I partea A.

3. Informațiile menționate la alineatul (1) fac parte integrantă din contractul la distanță 
sau negociat în afara spațiilor comerciale de vânzare sau de prestări de servicii.

3a. În cazul în care dispozițiile prezentului articol contravin altor dispoziții legale ale 
Uniunii care reglementează cerințele de informare aferente unor contracte 
specifice, dispozițiile din urmă prevalează și trebuie aplicate acestor contracte 
specifice.

3b. În cazul contractelor la distanță și încheiate în afara spațiilor comerciale care sunt 
legate de bunuri imobiliare și servicii de transport, finanțe, sănătate și sociale, 
statele membre pot adopta sau menține cerințe de informare suplimentare.

3c. Statele membre pot adopta sau menține cerințe de informare suplimentare în cazul
tuturor contractelor de prestări servicii la distanță și încheiate în afara spațiilor 
comerciale pentru care sunt prevăzute cerințe de informare suplimentare pentru 
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prestatorii de servicii stabiliți pe teritoriul lor, în conformitate cu articolul 22 
alineatul (5) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne15.

3d. Sarcina probei legat de îndeplinirea cerințelor de informare menționate în 
prezentul capitol revine comerciantului.

Articolul 6
Lipsa furnizării informațiilor

4. În cazul în care comerciantul nu a respectat cerințele de informare privind taxele 
suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) litera (c), 
consumatorul nu plătește taxele suplimentare respective.

5. Fără a aduce atingere articolelor 7 alineatul (2), 13 și 42, consecințele oricărei 
încălcări a articolului 5 vor fi stabilite în conformitate cu legislația internă aplicabilă. 
Statele membre prevăd în legislația lor internă căi de atac juridic eficace prevăzute de 
legislația în materie de contracte împotriva oricărei încălcări a articolului 5.

Articolul 7 
Cerințe de informare specifice pentru intermediari

6. Înaintea încheierii contractului, intermediarul îl informează pe consumator că 
acționează în numele sau pe seama unui alt consumator și că, în acest caz, contractul 
încheiat nu poate fi considerat drept un contract între un consumator și un 
comerciant, ci mai curând drept un contract între doi consumatori, nefiind inclus, 
prin urmare, în domeniul de aplicare al prezentei directive.

7. Intermediarul care nu îndeplinește obligațiile prevăzute la alineatul (1) este 
considerat drept parte care a încheiat contractul în numele propriu.

8. Prezentul articol nu se aplică în cazul licitațiilor publice.

Capitolul III

Informații destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și 
cele negociate în afara spațiilor comerciale

Articolul 3
Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică contractelor la distanță și contractelor negociate în afara spațiilor 
comerciale.

                                               
15 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
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Articolul 9
Cerințe generale de informare în cazul contractelor la distanță și al celor negociate în afara 

spațiilor comerciale

În cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, comerciantul furnizează 
următoarele informații, care vor face parte integrantă din contract:

(a) informațiile menționate la articolele 5 și 7 și, prin derogare de la articolul 5 
alineatul (1) litera (d), condițiile de plată, livrare și executare, în toate cazurile;

(b) în cazul în care se aplică dreptul de retragere, condițiile și procedurile de 
exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu anexa I;

(c) în cazul în care este diferită de adresa sa geografică proprie, adresa geografică 
a locului în care comerciantul își desfășoară activitatea (și, după caz, adresa 
comerciantului în numele căruia acționează), la care consumatorul poate trimite 
eventualele reclamații;

(d) după caz, existența unor coduri de conduită și modalitatea în care acestea pot fi 
obținute;

(e) posibilitatea de a recurge la soluționarea pe cale amicală a litigiilor, după caz;
f) informația conform căreia contractul va fi încheiat cu un comerciant și, prin 

urmare, consumatorul va beneficia de protecția asigurată de prezenta directivă.

Articolul 10
Formalități legate de îndeplinirea cerințelor de informare pentru contractele încheiate

negociate în afara spațiilor comerciale

1. În cazul contractelor negociate încheiate în afara spațiilor comerciale, informațiile 
prevăzute la articolul 9 articolul 5 sunt furnizate în formularul de comandă
documentele contractuale sau pe un alt suport durabil în momentul încheierii 
contractului, dacă acest lucru corespunde naturii contractului; ele trebuie 
formulate într-un limbaj simplu și inteligibil și sunt lizibile. Formularul de comandă 
include formularul standard de retragere inclus în anexa I (B).

2. Un contract negociat în afara spațiului comercial este valabil numai în cazul în care 
consumatorul semnează un formular de comandă iar în cazul în care formularul de 
comandă nu este pe suport de hârtie, numai dacă acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport durabil.

3. Statele membre nu impun alte condiții de formă decât cele prevăzute la alineatele (1) 
și (2) alineatul (1).

Articolul 11
Condiții de formă pentru îndeplinirea cerințelor de informare legate de contractele la 

distanță

9. În cazul contractelor la distanță, informațiile prevăzute la articolul 5 articolul 9 litera 
(a) sunt furnizate sau puse la dispoziția consumatorului înaintea chiar în momentul
încheierii contractului, fiind prezentate într-un limbaj simplu și inteligibil și sub 
formă lizibilă, într-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanță utilizat.
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10. În cazul în care comerciantul îi telefonează consumatorului în vederea încheierii unui 
contract la distanță, acesta își declină identitatea și specifică scopul comercial al 
apelului de la începutul conversației cu consumatorul.

11. În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare ce permite un 
spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, comerciantul furnizează prin 
mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin 
informațiile referitoare la principalele caracteristici ale produsului și prețul total 
astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) literele (a)-și(c). Celelalte 
informații menționate la articolul 5 articolele 5 și 7 sunt furnizate consumatorului de 
comerciant într-un mod adecvat, în conformitate cu alineatul (1).

12. Consumatorul primește confirmarea tuturor informațiilor menționate la articolul 5
articolul 9 literele (a) – (f), pe un suport durabil, într-un termen rezonabil începând 
de la data încheierii unui contract la distanță și cel târziu la momentul livrării 
bunurilor sau al începerii furnizării serviciului solicitat, cu excepția cazului în care 
informațiile respective au fost deja transmise consumatorului, pe un suport durabil, 
înaintea încheierii unui contract la distanță.

13. Statele membre nu impun alte condiții de formă decât cele prevăzute la alineatele (1) 
– (4).

Articolul 12
Durata și data de începere a perioadei de retragere

14. Consumatorul beneficiază de o perioadă de paisprezece zile pentru a se retrage dintr-
un contract la distanță sau dintr-un contract încheiat negociat în afara spațiului 
comercial, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. 

15. În cazul unui contract la distanță sau negociat încheiat în afara spațiului comercial 
referitor la livrarea de bunuri, perioada de retragere începe din ziua în care 
consumatorul semnează formularul de comandă iar în cazul în care formularul de 
comandă nu este pe suport de hârtie, în ziua în care acesta primește o copie a 
formularului de comandă pe un alt suport durabil. În cazul unui contract la distanță 
pentru vânzarea de bunuri, perioada de retragere începe din ziua în care 
consumatorul sau o parte terță alta decât transportatorul și care este indicată de 
consumator intră efectiv în posesia fiecăruia dintre bunurile comandate. În cazul 
unei livrări de bunuri din mai multe părți sau bucăți termenul de retragere începe 
în ziua în care consumatorul sau un terț mandatat de consumator, care nu este 
transportatorul, intră în posesia ultimei bucăți.

2a. În cazul unui contract la distanță pentru prestarea unor servicii, perioada de retragere 
începe din ziua încheierii contractului.

2b. În cazul unui contract negociat în afara spațiului comercial privind prestarea de 
servicii, termenul de retragere începe din ziua în care consumatorul primește o 
copie a formularului de comandă semnat pe un suport durabil.

2c. În cazul unui contract mixt la distanță sau negociat în afara spațiului comercial 
termenul de retragere începe în ziua în care consumatorul intră în posesia 
produsului și în care serviciul prevăzut în contractul mixt fie a fost prestat, fie – în 
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cazul unui serviciu prestat pe o durată mai mare – ziua în care a început prestarea 
serviciului.

16. Termenul limită menționat la alineatul (1) este îndeplinit în cazul în care 
comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de 
consumator înaintea expirării termenului.

1. Statele membre nu împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile care le revin în 
temeiul contractului pe parcursul perioadei de retragere. 

Articolul 13
Omisiunea informațiilor privind dreptul de retragere

1. În cazul în care comerciantul nu a transmis consumatorului informațiile privind 
dreptul de retragere, încălcând astfel dispozițiile din articolul 5 alineatul (1) litera 
(e) articolele 9 litera (b), și articolul 10 alineatul (1) și 11 alineatul (4), perioada de 
retragere va expira la trei luni un an de la data la care comerciantul și-a îndeplinit 
celelalte obligații contractuale.

1a. În cazul contractelor de prestări servicii încheiate pe durată nedeterminată, 
termenul de retragere menționat la alineatul (1) începe în ziua încheierii 
contractului.

Articolul 14
Exercitarea dreptului de retragere

2. Înainte de expirarea termenului de retragere, consumatorul informează 
comerciantul cu privire la decizia sa de retragere, pe un suport durabil. În acest scop, 
consumatorul poate folosi fie modelul de formular  în cadrul unei declarații 
adresate comerciantului și redactate cu propriile cuvinte sau utilizând formularul de 
retragere standard prevăzut în anexa I(B), fie o declarație de alt tip lipsită de 
echivoc.

Statele membre nu impun nicio altă condiție de formă care să se aplice modelului de 
formular formularului de retragere standard menționat anterior.

3. În cazul contractelor la distanță încheiate prin internet, comerciantul poate, în afara 
posibilităților menționate la alineatul (1), să acorde consumatorului opțiunea de a 
trimite prin e-mail sau de a completa pe site-ul internet al comerciantului modelul 
de formular formularul electronic de retragere standard prevăzut la anexa I partea B 
sau declarația proprie de retragere. În ultimul acest caz, comerciantul transmite 
consumatorului prin e-mail, fără întârziere, confirmarea de primire a formularului de 
retragere.

Articolul 15
Efectele retragerii

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale:

(a) de a executa contractul la distanță sau contractul încheiat negociat în afara 
spațiului comercial sau
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(b) de a încheia un contract la distanță sau încheiat negociat  în afara spațiului 
comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

Articolul 16
Obligațiile Obligația de rambursare care revin revine comerciantului în cazul retragerii

4. Comerciantul rambursează price sumă pe care a primit-o ca plată din partea 
consumatorului, în termen de paisprezece treizeci de zile de la data la care primește 
comunicarea retragerii.

1a. În cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât 
livrarea standard, comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile 
suplimentare aferente.

5. În cazul contractelor de vânzare la distanță și încheiate în afara spațiului comercial 
privind livrarea de produse, comerciantul poate amâna rambursarea până la data 
primirii sau a colectării bunurilor care au făcut obiectul vânzării, sau până la 
momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a 
trimis bunurile către comerciant, fiind aplicată cea mai rapidă dintre cele două 
variante menționate, cu excepția cazului în care comerciantul s-a oferit să 
recupereze bunurile el însuși.

Articolul 17
Obligațiile de restituire ale consumatorului în cazul retragerii

6. În cazul în care, în cadrul unui contract la distanță sau încheiat în afara spațiului 
comercial privind livrarea de produse, posesia efectivă a bunurilor a fost transferată 
consumatorului sau, la cererea acestuia, unei părți terțe înainte de expirarea perioadei 
de retragere, consumatorul trimite înapoi bunurile sau le transmite comerciantului 
sau unei persoane autorizate de comerciant să le primească, în termen de paisprezece 
zile de la data la care acesta comunică comerciantului retragerea, cu excepția cazului 
în care comerciantul s-a oferit să recupereze bunurile el însuși.
Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea bunurilor. El nu 
trebuie să suport costurile respective în cazul în care cu excepția cazului în care
comerciantul acceptă să își asume acele costuri sau în cazul în care prețul 
produsului ce urmează a fi returnat depășește 50 EUR.

7. Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii bunurilor 
care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea tipului, 
caracteristicilor și modului de funcționare al garantarea naturii și funcționării
bunurilor. Acesta nu este responsabil pentru diminuarea valorii în cazul în care 
comerciantul a omis să îl informeze cu privire la dreptul său de retragere în 
conformitate cu articolul 9 litera (b) articolul 5 alineatul (1) litera (e). În ceea ce 
privește contractele de servicii care fac obiectul unui drept de retragere, 
consumatorul nu suportă nici un cost pentru serviciile prestate, în totalitate sau 
parțial, în cursul perioadei de retragere.
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Articolul 18
Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor conexe auxiliare

1. Fără a aduce atingere articolului 15 din Directiva 2008/48/CE, în cazul în care 
consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul unui contract la distanță sau 
al unui contract încheiat negociat în afara spațiului comercial în conformitate cu 
articolele 12-17, orice contract conex auxiliar este reziliat în mod automat, fără 
costuri pentru consumator, în afara celor menționate în prezenta directivă.

2. Statele membre stabilesc norme detaliate privind rezilierea unor astfel de contracte.

Articolul 19
Exceptări de la dreptul de retragere

8. În ceea ce privește contractele la distanță și contractele încheiate în afara spațiilor 
comerciale, dreptul de retragere nu se aplică:
(a) serviciilor a căror executare a început, cu acordul prealabil expres al 

consumatorului înregistrat pe un suport durabil, înainte de expirarea 
termenului de paisprezece zile prevăzut la articolul 12;

(b) furnizării de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața 
financiară pe care comerciantul nu le poate controla;

(c) furnizării de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator 
sau personalizate în mod clar sau care sunt susceptibile a se deteriora sau a se 
perima rapid;

(ca) furnizării de alimente, băuturi și alte produse sensibile din punct de vedere 
igienic, al căror ambalaj sau sigiliu a fost deja desfăcut de către consumator;

(cb) contractelor pentru care consumatorul, pentru a răspunde unei urgențe 
imediate, a solicitat executarea imediată a contractului de către comerciant; 
dacă, cu această ocazie, comerciantul furnizează sau vinde servicii sau 
bunuri suplimentare, altele decât cele care sunt strict necesare pentru a 
răspunde urgenței imediate a consumatorului, dreptul de retragere se aplică 
acestor servicii sau bunuri suplimentare;

(cc) contractelor pentru care consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc de comunicare la distanță, să se 
deplaseze la domiciliu pentru a efectua lucrări de reparație sau de 
întreținere; dacă, cu această ocazie, comerciantul furnizează alte servicii pe 
lângă cele solicitate în mod specific de consumator sau bunuri altele decât 
piesele de schimb indispensabile lucrărilor de întreținere sau de reparație, 
dreptul de retragere se aplică acelor servicii sau bunuri suplimentare;

(d) furnizării de vin al cărui preț a fost convenit în momentul încheierii 
contractului de vânzare, a cărui livrare nu poate fi efectuată înainte de expirarea 
termenului menționat la articolul 22 alineatul (1) și a cărui valoare reală 
depinde de fluctuațiile de pe piață pe care comerciantul nu le poate controla;

(e) furnizării de înregistrări audio sau video sau de programe informatice sigilate 
care au fost desigilate de către consumator;
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(f) furnizării de ziare, periodice și reviste;

(g) serviciilor de jocuri și loterie;
(h) contractelor încheiate în cadrul unei licitații publice.

9. În ceea ce privește contractele negociate în afara spațiului comercial, dreptul de 
retragere nu se aplică:

(a) în cazul contractelor privind furnizarea de alimente, băuturi sau alte bunuri 
destinate consumului curent în gospodărie, selectate în prealabil de către 
consumator cu ajutorul unui mijloc de comunicare la distanță și livrate fizic la 
domiciliul, reședința sau locul de muncă al consumatorului de către 
comerciantul care vinde de obicei astfel de bunuri în propriul spațiu comercial;

(b) în cazul contractelor pentru care consumatorul, pentru a răspunde unei urgențe 
imediate, a solicitat executarea imediată a contractului de către comerciant; 
dacă, cu această ocazie, comerciantul furnizează sau vinde servicii sau bunuri 
suplimentare, altele decât cele care sunt strict necesare pentru a răspunde 
urgenței imediate a consumatorului, dreptul de retragere se aplică acestor 
servicii sau bunuri suplimentare;

(c) în cazul contractelor pentru care consumatorul a solicitat în mod specific 
comerciantului, cu ajutorul unui mijloc de comunicare la distanță, să se 
deplaseze la domiciliul acestuia pentru a efectua lucrări de reparație sau de 
întreținere a proprietății sale; dacă, cu această ocazie, comerciantul furnizează 
alte servicii pe lângă cele solicitate în mod specific de consumator sau bunuri 
altele decât piesele de schimb indispensabile lucrărilor de întreținere sau de 
reparație, dreptul de retragere se aplică acelor servicii sau bunuri suplimentare.

3. Părțile pot conveni să nu aplice alineatul (1) alineatele (1) și (2).

Articolul 20
 Contracte la distanță și contracte negociate în afara spațiilor comerciale excluse

1. Articolele 8-19 nu sunt aplicabile contractelor la distanță și contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale:
(a) privind vânzarea de bunuri imobiliare sau referitoare la alte drepturi privind 

bunuri imobiliare, cu excepția contractelor privind închirierea și lucrările legate 
de bunuri imobiliare;

(b) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
(c) încheiate cu operatori de telecomunicații prin intermediul cabinelor telefonice 

publice în scopul utilizării acestora din urmă;
(d) privind furnizarea de alimente sau de băuturi de către un comerciant în cadrul 

deplasărilor frecvente și regulate în vecinătatea spațiului său comercial.
2. Articolele 8-19 nu sunt aplicabile contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, 

referitoare la:
(a) asigurări,
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(b) servicii financiare al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară 
asupra cărora comerciantul nu are niciun control, care pot apărea în timpul 
perioadei de retragere, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (2) litera 
(a) din Directiva 2002/65/CE16 și

(c) credite care intră sub incidența Directivei 2008/48/CE.

3. Articolele 8-19 nu sunt aplicabile contractelor la distanță privind prestarea de servicii 
de cazare, transport, închiriere de mașini, catering sau agrement în ceea ce privește 
contractele care prevăd o dată sau o perioadă de execuție specifică.

(…)

                                               
16 JO L 271, 09.10.2002, p. 16.
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ANEXA I
INFORMAȚII PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

A. Model de notificare

Dreptul de retragere
Aveți la dispoziție o perioadă de paisprezece zile calendaristice în care vă puteți retrage din 
prezentul contract fără a oferi motive. 
Termenul începe să curgă [la primirea produsului comandat] 1. La calcularea termenului, 
ziua [primirii produsului] 2 nu se ia în considerare. În cazul în care ultima zi a termenului 
este o sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul se încheie în următoarea zi 
lucrătoare.
Pentru validarea termenului de retragere este suficientă trimiterea declarației de retragere. 
Vă rugăm să trimiteți declarația de retragere pe un suport durabil (de exemplu, prin poștă, 
sub formă de scrisoare) 3 către: 4. În acest scop, puteți folosi modelul alăturat; folosirea lui 
nu este obligatorie.

Efectele retragerii
În cazul unei retrageri trebuie să returnați produsele primite în termen de paisprezece zile 
calendaristice pe [cheltuiala noastră] 5. Pentru dvs. termenul începe o dată cu trimiterea 
declarației de retragere. La calcularea termenului, ziua trimiterii declarației de retragere 
nu se ia în considerare. În cazul în care ultima zi a termenului este o sărbătoare legală, o 
sâmbătă sau o duminică, termenul se încheie în următoarea zi lucrătoare.
În cazul în care starea produselor returnate este mai proastă față de starea inițială, trebuie 
să suportați costurile aferente pierderii de valoare. Acest lucru se aplică în cazul în care 
pierderea de valoare nu se datorează manipulării normale a produselor pentru a stabili 
tipul și caracteristicile acestora. Puteți evita o deteriorare a produselor dacă le folosiți cu 
atenție și nu faceți nimic care să le diminueze valoarea.
În cazul unei retrageri trebuie să vă rambursăm toate sumele primite din partea dvs. în 
termen de paisprezece zile calendaristice. Pentru noi, termenul începe o dată cu primirea 
declarației de retragere din partea dvs.. La calcularea termenului, ziua primirii declarației 
de retragere nu se ia în considerare. În cazul în care ultima zi a termenului este o 
sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul se încheie în următoarea zi 
lucrătoare.
Ne rezervăm dreptul de a amâna rambursarea până la data [primirii produselor  sau până 
la momentul primirii unei dovezi din partea dvs. conform căreia ați returnat produsele, 
fiind aplicată cea mai rapidă dintre cele două variante menționate] 6. 

Precizări:
1 De la caz la caz, între paranteze va figura următorul text: 

(a) în cazul contractelor la distanță privind prestarea de servicii: „la încheierea 
contractului”;

(b) în cazul contractelor încheiate în afara spațiului comercial privind prestarea de 
servicii: „la primirea unui exemplar semnat al contractului pe un suport 
durabil (de exemplu, pe suport de hârtie)”.

2 De la caz la caz, între paranteze va figura următorul text: 
(a) în cazul contractelor la distanță privind prestarea de servicii: „încheierii 

contractului”;
(b) în cazul contractelor încheiate în afara spațiului comercial privind prestarea de 
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servicii: „ în care ați primit un exemplar al contractului”.
3 În cazul contractelor la distanță se inserează următoarele: 

(a) în cazul în care comerciantul îi permite consumatorului să trimită declarația de 
retragere prin e-mail: „sau prin e-mail”;

(b) în cazul în care comerciantul îi permite consumatorului să completeze 
formularul de retragere pe un site web pe suport electronic: „sau pe site-ul 
nostru”.

4 Se specifică: Identitatea și sediul comercial al comerciantului; În cazul contractelor 
la distanță se adaugă următoarele: adresa de e-mail și/sau de internet a 
comerciantului, pe care consumatorul o poate folosi pentru rezilierea contractului.

5 În cazul în care prețul produsului ce urmează a fi returnat nu depășește 50 EUR, 
între paranteze va figura următorul text:  „pe cheltuiala dvs.”.

6 În cazul în care comerciantul se oferă să recupereze el însuși produsele de la 
consumator, între paranteze va figura următorul text:  „recuperării produselor de la 
domiciliul dvs.”

A. Informații care trebuie să însoțească formularul de retragere
1. Numele, adresa geografică și adresa de e-mail ale comerciantului căruia trebuie să i 

se trimită formularul de retragere.
2. O declarație conform căreia consumatorul are dreptul de a se retrage din contract, 

drept pe care îl poate exercita trimițând formularul de retragere de mai jos, pe un 
suport durabil, comerciantului menționat la alineatul (1):

(a) pentru contractele negociate în afara spațiilor comerciale, în termen de 
paisprezece zile de la semnarea formularului de comandă;

(b) pentru contractele de vânzare la distanță, în termen de paisprezece zile de la 
intrarea efectivă în posesia bunurilor a consumatorului sau a unei părți terțe, 
alta decât transportatorul, desemnată de consumator;

(c) pentru contractele de servicii la distanță:

– în termen de paisprezece zile de la încheierea contractului, în cazul în 
care consumatorul nu și-a dat acordul prealabil expres pentru ca 
executarea contractului să înceapă înainte de expirarea acestui termen de 
paisprezece zile;

– într-un termen care expiră în ziua în care începe executarea contractului, 
în cazul în care consumatorul și-a dat acordul prealabil expres pentru ca 
executarea contractului să înceapă înainte de expirarea termenului de 
paisprezece zile.

4. Pentru toate contractele de vânzare, o declarație prin care consumatorul este informat 
cu privire la termenele și la modalitățile de returnare a bunurilor către comerciant și 
la condițiile de rambursare în conformitate cu articolul 16 și articolul 17 alineatul (2).

5. Pentru contractele la distanță încheiate pe internet, o declarație conform căreia 
consumatorul poate completa electronic și poate depune formularul standard de 
retragere pe site-ul internet al comerciantului și conform căreia acesta va primi din 
partea comerciantului pe e-mail fără întârziere o confirmare de primire a unei astfel 
de retrageri.
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6. O declarație conform căreia consumatorul poate utiliza formularul de retragere 
menționat în partea B.

B. Model de formular de retragere

(prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract)
– Destinatar:  (identitatea, sediul comercial și, eventual, adresa de e-mail a 

comerciantului) (*)
– Prin prezenta, subsemnatul/subsemnații (**) notific/notificăm (**) rezilierea 

unilaterală a contractului. Vă informez/ vă informăm* prin prezenta cu privire la 
retragerea mea/noastră* din contractul referitor la vânzarea următoarelor 
bunuri*/prestarea următoarelor servicii*

– Comandate la data (***): */ primite la data*
– Numele consumatorului/consumatorilor (***):
– Adresa (adresele) consumatorului/consumatorilor (***):
– Semnătura (semnăturile) consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care 

notificarea se face în scris prezentul formular este trimis pe suport de hârtie (***):
– Data (***):

    (*)   A se completa de către comerciant înainte de a pune formularul la dispoziția 
consumatorului
  (**)    A se elimina mențiunea inutilă, după caz.

(***)  A se completa de către consumator (consumatori) în cazul utilizării prezentului 
formular pentru rezilierea contractului.


