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A. Introducere

Propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Legislația europeană comună în materie de vânzare (CESL) (COM(2011)0635) este o 
inițiativă novatoare de importanță majoră pentru consumatori și pentru întreprinderile de pe 
piața internă. Ea constituie fructul inițiativei privind dreptul contractual european – destinată 
să soluționeze dificultățile create pe piața internă de diferențele dintre reglementările naționale 
în materie de drept contractual – aflată în discuție de mulți ani, Parlamentul oferind în mod 
repetat orientări și sprijin1, cel mai recent în rezoluția sa din 2011, referitoare la Cartea verde 
a Comisiei2. Respectiva rezoluție înclina în favoarea, inter alia, opțiunii de „creare a unui 
instrument opțional”, subliniind că procedura legislativă ar trebui să fie cât mai integratoare și 
mai transparentă cu putință. 

În acel context, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat, la propunerea coraportorilor, un 
program ambițios incluzând evenimente care să permită audierea unui număr important de 
experți și grupuri de interese de diferite coloraturi. Până în prezent, au fost desfășurate o 
audiere3 și trei ateliere de lucru4. La 27 noiembrie 2012 urmează să aibă loc o conferință cu 
parlamentele naționale, un eveniment interparlamentar fiind apoi deja programat pentru 2013, 
în vederea desfășurării unui dialog mai amplu.

După o primă analiză a propunerii, pe baza experienței acumulate până în prezent, acest 
document de lucru, care este, fără îndoială, o lucrare exhaustivă, însă în curs de elaborare, 
caută să exploreze aspectele principale pe care raportorii le consideră esențiale în cadrul 
dezbaterii. 

B. Aspecte generale

În general, raportorii doresc să reitereze apelul Parlamentului, lansat în rezoluția sa din 2011, 
de creare a unui instrument elaborat într-o manieră simplă, clară și echilibrată, astfel încât 
utilizarea sa să fie simplă și atractivă pentru toate părțile5. Aceștia consideră că textul ar putea 
fi ameliorat, astfel încât să devină mai accesibil pentru utilizatori, mai clar și mai coerent în 
raport cu aquis-ul în ceea ce privește termenii și definițiile și mai puțin vag în ceea ce privește 
terminologia.

I. Regulamentul

Aspectele discutate în legătură cu regulamentul se referă, în principal, la funcționarea CESL.

1. Temeiul juridic

                                               
1 Rezoluțiile Parlamentului European din 26 mai 1989 (JO C 158, 26.6.1989, p. 400), 6 mai 1994 (JO C 205, 
25.7.1994, p. 518), 15 noiembrie 2001 (JO 140 E, 13.6.2002, p. 538), 2 septembrie 2003 (JO C 76 E, 25.3.2004, 
p. 95), 23 martie (JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109), 7 septembrie 2006 (JO C 305 E, 14.12.2006, p. 247), 12 
decembrie 2007 (JO C 323 E, 18.12.2008, p. 364), 3 septembrie 2008 (OJ C 295 E, 4.12.2009, p. 31).
2 Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la opțiunile de politicã în perspectiva unui drept 
european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Punctul 29.
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Raportorii cunosc faptul că au fost formulate întrebări cu privire la posibilitatea ca propunerea 
să se bazeze, într-adevăr, pe articolul 114 din TFUE. Ei consideră, totuși, că, prin crearea, în 
cadrul legislației statelor membre, a unui al doilea regim armonizat (a se vedea considerentul 
9), propunerea se califică, evident, drept o măsură de aproximare și, prin urmare, ar trebui să 
se întemeieze pe articolul 114 din TFUE, astfel cum au confirmat serviciile juridice ale celor 
trei instituții.

2. Caracterul opțional al instrumentului
Raportorii au cunoștință de faptul că unele grupuri de părți interesate au manifestat o oarecare 
împotrivire cu privire la caracterul opțional al instrumentului. S-a demonstrat, însă, că lucrul 
cu instrumente opționale reprezintă o abordare larg utilizată1. În concordanță cu rezoluția din 
20112 și cu forța izvorâtă din convingerea raportorilor, acest document de lucru pornește de la 
opinia conform căreia un instrument opțional în domeniul dreptului contractual este util 
pentru consumatori și întreprinderi și, astfel, se concentrează asupra modalităților de mărire a 
atractivității sale pentru utilizatorii potențiali și a valorii sale practice. 

3. Raportul cu Regulamentul Roma I
Acesta este un aspect esențial în ceea ce privește funcționarea CESL. Ca punct de plecare, 
raportorii doresc să evidențieze faptul că un acord privind utilizarea CESL nu trebuie 
confundat cu o alegere a legii aplicabile, ci este o alegere operată în cadrul legislației 
naționale respective (a se vedea considerentul 10).

În prezent, articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul Roma I permite o alegere a legii în 
contractele de consum în cazul în care întreprinderile își îndreaptă activitatea către 
consumatori supuși reglementărilor obligatorii în materie de reședință obișnuită a 
consumatorilor. La considerentul 12, CESL menționează că „articolul 6 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 [...] nu are importanță practică în ceea ce privește aspectele 
care fac obiectul Legislației europene comune în materie de vânzare”.

Propunerea poate avea efectul scontat numai dacă acesta este cazul cu adevărat, deoarece, 
altfel, beneficiul de care s-ar bucura întreprinderile alegând un instrument uniform pentru a 
depăși diferențele dintre legislațiile statelor membre și, prin aceasta, de a evita să desfășoare 
activități de cercetare, să prezinte cereri și să susțină litigii în condițiile unei legislații străine 
nu ar mai fi posibil. Evitarea aplicării articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul Roma I 
este, însă, de dorit numai dacă obiectivul său, și anume garantarea protecției consumatorilor în 
același fel ca și în conformitate cu legislația lor proprie, este asigurat în alt mod. În rezoluția 
sa din 2011, Parlamentul a subliniat că instrumentul opțional trebuie să ofere un nivel foarte 
ridicat de protecție a consumatorilor3, continuând apoi stipulând că un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor este și în interesul întreprinderilor, deoarece acestea nu vor fi în 
măsură să se bucure de beneficiile instrumentului opțional decât dacă consumatorii din toate 
statele membre sunt încrezători în faptul că, alegând instrumentul opțional, nu vor fi privați de 
protecție4.

                                               
1 Studiul "Implementation of optional instruments within European Civil Law" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Punctul 5. 
3 Rezoluția, alineatul (14).
4 Rezoluția, ibidem.
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Raportorii consideră că, în interesul securității juridice, relația cu Regulamentul Roma I, în 
special cu articolul 6, trebuie să fie specificată cu necesitate și cât mai clar posibil în textul 
CESL. Sunt necesare eforturi suplimentare cu privire la modalitățile în care ar putea fi atins 
acest deziderat. În ceea ce privește nivelul de protecție a consumatorilor oferit prin CESL, 
primele indicii par să arate că acesta este, într-adevăr, foarte ridicat; acest aspect va trebui 
studiat în continuare.

3. Referirile la legislația națională
Întrucât principiul interpretării de sine stătătoare se aplică chestiunilor ce cad în sfera de 
aplicare a CESL (articolul 4 alineatul (2) din anexă), aspectele care nu sunt abordate în cadrul 
acestuia cad sub incidența legislației naționale identificate în conformitate cu normele 
pertinente de drept internațional privat, în primul rând cu Regulamentul Roma I (a se vedea 
considerentul 27). Recurgerea aceasta la legislația națională aduce un plus de complexitate, 
însă este necesară atunci când o chestiune nu ar putea sau nu ar trebui inclusă în CESL. 
Raportorii consideră că o abordare valabilă ar fi aceea că CESL acoperă chestiunile ținând de 
dreptul contractual care prezintă o relevanță practică pe durata valabilității contractelor care 
cad sub incidența sa, în special a celor încheiate online (considerentul 26). Cu toate acestea, 
își rezervă dreptul de a lua în considerație unele extinderi, de exemplu în ceea ce privește lipsa 
capacității sau reprezentarea, aspecte care sunt relevante în cazul comerțului online.

4. Domeniul de aplicare
În ceea ce privește sfera de aplicare a propunerii, raportorii au luat cunoștință de faptul că au 
existat pledoarii pentru excluderea contractelor B2B. Cu toate acestea, dat fiind că CESL este 
pur și simplu oferit părților, nu există nici un motiv din care el nu ar trebui oferit și în cazul 
B2B. CESL ar putea asigura avantaje interesante în special IMM-urilor (cărora le oferă un set 
de norme gata făcute, cu unele elemente de protecție) și este clar că, probabil, multinaționalele 
nu-l vor alege, ele nefiind oricum vizate de CESL. Cu toate acestea, în opinia raportorilor, 
recunoașterea faptului că CESL ar putea fi interesant pentru IMM-uri nu înseamnă, cu 
necesitate, că sfera de aplicare ar trebui limitată, după cum s-a propus, la contractele B2B în 
care una dintre părți este un IMM. Acest lucru creează confuzie și nesiguranță, chiar și în 
situația dificilă și adesea discutabilă în care una dintre părți este nevoită să chestioneze o parte 
contractantă potențială cu privire la bilanțul ei.

În al doilea rând, se cuvine examinată limitarea la contractele transfrontaliere. Au fost 
formulate unele chestiuni de ordin tehnic referitoare la definiția elementului transfrontalier și, 
de fapt, diferența dintre contractele transfrontaliere și cele interne începe, oricum, să se 
estompeze, odată cu creșterea mobilității, cu internetul, aparatele mobile și platformele de 
vânzare care operează în întreaga Europă. O limitare la cazurile transfrontaliere ar putea 
primejdui avantajele pe care le poate oferi CESL, deoarece ar continua să fie necesară o 
diferențiere între tranzacțiile interne și cele transfrontaliere. Evident, va trebui evitată orice 
utilizare necorespunzătoare a CESL în situații pentru care nu a fost conceput.

Dacă CESL ar trebui limitat la tranzacțiile online sau la distanță, iată o întrebare dificilă. S-a 
argumentat, pe larg, că CESL ar putea fi avantajos în comerțul online, în special pentru 
tranzacțiile de valoare redusă. Dar ar însemna aceasta că el trebui limitat la astfel de 
tranzacții? Dat fiind că CESL este pur și simplu oferit părților, limitarea sferei în cuprinsul 
căreia este făcută această ofertă ar putea fi regretabilă. Pe de altă parte, este evident că CESL, 
ca set de norme aplicabile la nivelul UE, constituie instrumentul ideal pentru comerțul online. 
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În felul acesta, alegerea sa ca instrument pilot în acest domeniu important și aflat în 
dezvoltare rapidă ar putea prezenta o oarecare atractivitate. Acest aspect trebuie studiat în 
continuare. În orice caz, dacă s-ar impune o limitare a sferei de aplicare, aceasta va trebui 
atent formulata, inclusiv în lumina recentelor hotărâri pronunțate în cauzele Alpenhof1 și 
Mühlleitner2.

Ar putea fi necesară analizarea, în continuare, a sferei materiale, având în vedere contractele 
mixte și contractele cu element de creditare.

5. Măsuri însoțitoare
Raportorii salută propunerea de instituire a unei baze de date în ceea ce privește hotărârile. 
Aceasta trebuie să fie cuprinzătoare, bine întreținută și actualizată regulat, ușor inteligibilă și 
accesibilă, în special pentru consumatori.

Legătura cu SAL și SOL este importantă. Pachetul legislativ privind SAL și SOL este, 
actualmente, în curs de negociere, scopul fiind acela de a se ajunge la un acord în primă 
lectură. Ar putea fi însă util să se analizeze dacă ar fi de dorit să existe o legătură mai strânsă 
între SAL și CESL (de exemplu, combinarea CESL cu o recomandare adresată părților de a 
utiliza SAL sau instituirea unei anumite legături între acordul privind utilizarea CESL și 
consimțământul privind utilizarea SAL).

Trebuie reiterată nevoia ca, în paralel cu CESL, să se elaboreze contracte bazate pe un model 
standardizat la nivelul UE, astfel cum s-a specificat deja în rezoluția din 20113. Este important 
de reamintit că contractele bazate pe un model standardizat, în special datorită articolului 6 
alineatul (2) din Regulamentul Roma I, nu ar funcționa în actualul cadru juridic. Raportorii 
sunt convinși că astfel de contracte-model, disponibile în comerț, sunt esențiale pentru 
succesul CESL și îndeamnă Comisia să înceapă să lucreze în aceasta direcție, în paralel cu 
procesul legislativ în curs de desfășurare. Raportorii salută angajamentul asumat de Comisie 
în comunicarea care însoțește CESL4, însă consideră că în textul operativ este necesară o 
referire explicită la acesta.

În plus, au fost formulate sugestii, conform cărora CESL ar trebui să fie însoțit de comentarii 
sau ar fi necesară instituirea unui organism consultativ. Raportorii doresc să analizeze mai pe 
larg aceste propuneri, subliniind totodată că astfel de inițiative ar trebui să fie strâns legate de 
baza de date privind hotărârile, respectând cele mai înalte standarde în materie de calitate și 
independență, astfel încât părțile, în special consumatorii, să poată avea încredere în protecția 
acordată.

S-a afirmat, de asemenea, că ar fi util să se studieze posibilitățile oferite de tratate, astfel încât 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene să fie pregătită pentru orice sarcini de lucru 
suplimentare de anticipat.

                                               
1 Cauzele conexate C-585/08 și C-144/09, Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG și Hotel 
Alpenhof GesmbH / Oliver Heller [2010] Rep. I-12527.
2 Cauza C-190/11, Daniela Mühlleitner / Ahmad Yusufi și Wadat Yusufi, neplicată încă în Repertoriu.
3 Punctul 30.
4 COM (2011) 0636, p. 11.
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II. Anexa

În ceea ce privește anexa cuprinzând normele CESL, coraportorii nu menționează decât un 
număr limitat de aspecte, deoarece orice discuție mai detaliată ar depăși sfera acestui 
document de lucru. 

1) Clauze contractuale abuzive
Cu privire la cazuri B2B, au fost efectuate analize cu indicarea diverselor clauze din 
legislațiile naționale care nu se regăsesc în același fel în CESL. Raportorii vor studia 
îndeaproape toate probele furnizate. Cu toate acestea, considerarea CESL drept o sumă de 
legislații naționale, cumulând diferite elemente ținând de protecția consumatorilor (de 
exemplu, clauze privind listele negre sau gri) nu pare să fie o abordare sănătoasă, nici în 
această privință și nici în altele. Rezultatul global obținut prin restricții impuse în legătură cu 
clauzele contractuale abuzive în conformitate cu CESL ar trebui evaluat și comparat cu 
rezultatul global obținut în conformitate cu legislația națională. Raportorii vor studia integral 
și cu atenție prevederile referitoare la clauzele contractuale abuzive. Sfera de aplicare a 
restricțiilor privind clauzele abuzive și testele relevante trebuie să fie clare și suficient de 
apropiate de Directiva privind clauzele contractuale abuzive, pentru a se asigura obținerea 
rezultatului dorit, și anume acela de a permite citarea jurisprudenței Curții de Justiție a 
Uniunii Europene.

Pentru tranzacțiile B2B, s-a argumentat că regimul propus, spre deosebire de concurentul său, 
CISG, nu acordă suficientă importanță promovării securității în cadrul tranzacțiilor 
comerciale, pe motiv că sfera de aplicare este prea vag definită și că testul privind clauzele 
contractuale abuzive nu oferă orientări suficiente sau este susceptibil de eroziune provocată de 
cazurile B2B. Raportorii urmează să analizeze acest aspect și să propună modificări 
corespunzătoare.

2) Măsuri reparatorii aflate la dispoziția cumpărătorilor
Dacă sistemul de măsuri reparatorii oferit de CESL, caracterizat prin libera alegere a 
măsurilor reparatorii, lipsa dreptului vânzătorului de a pune în conformitate, neobligativitatea 
notificării denunțării cu un anumit timp, este viabil și poate asigura atractivitatea necesară 
pentru succesul unui instrument opțional, constituie unul dintre subiectele fierbinți aflate în 
discuție. Reprezentanții consumatorilor solicită clarificări și mai multă protecție; 
întreprinderile și consilierii acestora prezic că societățile nu vor utiliza un instrument atât de 
supraprotector. După o primă analiză, sistemul propus pare, într-adevăr, să ofere 
consumatorilor un nivel de protecție foarte ridicat, care trece dincolo de acquis, în special 
Directiva privind vânzarea de bunuri de consum, și care se ridică pe deplin, sau chiar 
depășește legislațiile naționale. Evident, cercetările în această privință trebuie să continue. 

Raportorii cunosc faptul că s-a creat o legătură între amploarea drepturilor acordate 
consumatorilor, în legătură cu care unii văd un risc de abuz, și principiul bunei credințe și al 
corectitudinii, care ar putea funcționa ca un reper corector în caz de abuz. Acest din urmă 
principiu nu este cunoscut în sistemele de drept ale tuturor statelor membre și ar putea atrage 
după riscul unor interpretări divergente. Pe de altă parte, ar putea fi întrucâtva necesare soluții 
de la caz la caz în conformitate cu clauzele generale, iar o bază de date privind hotărârile și o 
documentație auxiliară ar putea de mare ajutor în această privință.
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Raportorii consideră că va fi necesară evaluarea sistemului de măsuri reparatorii în ansamblu, 
astfel ca preocupările exprimate să poată fi eliminate prin măsuri de corecție tehnice (o 
formulare mai clară combinată, dacă este necesar, cu restructurarea prevederilor) acolo unde 
se impun modificări materiale. Acest exercițiu trebuie întreprins cu multă deschidere, fără a 
elimina nicio soluție încă de la început și ascultându-i cu atenție pe toți viitorii utilizatori ai 
CESL.

3) Restituirea
Raportorii se vor apleca cu mai multă atenție asupra sugestiilor referitoare la reformularea și 
restructurarea normelor privind normele de restituire. Pentru raportori este de maximă 
importanță ca soluția propusă să asigure un echilibru viabil între cele două părți și ca 
consumatorii să știe clar și previzibil ce anume au de plătit sau de returnat, astfel încât să fie 
încrezători atunci când își exercită drepturile.

4) Conținutul digital
La prima vedere, raportorii întrezăresc un oarecare avantaj în includerea conținutului digital, 
dat fiind că un cadru normativ comun este cu deosebire necesar în acest domeniu. Se pare, 
însă, că un anumit număr de chestiuni trebuie reevaluate, cu alte cuvinte în ce fel trebuie 
tratate cazurile în care conținutul digital nu este plătit cu bani ci, de exemplu, cu date 
personale, sau dacă sunt necesare adaptări sau prevederi suplimentare în materie de 
neconformitate sau restituire, ținând seama de caracterul specific al conținutului digital.

5) Prescrierea
În urma unei prime analize, raportorii admit că începutul subiectiv al termenului scurt de 
prescriere corespunde cu alegerea legislației naționale și internaționale moderne.

Termenul de prescriere de 10 ani a declanșat reacții critice, pe când alții, inclusiv Comisia, 
explică faptul că obiectivul său este acela de a crea securitate juridică, dar relevanța sa 
practică este limitată. Foarte rar s-ar întâmpla ca un cumpărător să nu fie conștient de o 
neconformitate timp de nouă ani și jumătate, apoi să-și dea seama de aceasta și să fie încă în 
măsură să dovedească existența ei la data livrării.

Raportorii au drept obiectiv asigurarea unor norme clare privind prescrierea, care să 
corespundă strict necesităților practice, fără a pierde din vedere faptul că termenele de 
prescriere vor trebui evaluate ca element al sistemului de măsuri reparatorii, și nu în mod 
izolat.

C. Concluzie

Raportorii sunt de părere că CESL prezintă avantaje potențiale enorme pentru consumatori și 
întreprinderile de pe piața internă, în special în era digitală și oferă oportunități care nu ar 
trebui ratate. în era digitală și oferă oportunități care nu ar trebui ratate. Raportorii invită la 
studierea în continuare a elementelor care ar putea asigura succesul acestui instrument și 
rămân în așteptarea unor dezbateri suplimentare în legătură cu aceste chestiuni.


