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Propunere de rezoluţie legislativă

Amendament depus de Klaus-Heiner Lehne

Amendamentul 86
Punctul 2a (nou)

2a. constată că pentru prezenta propunere de regulament nu s-a realizat o fişă de impact şi, 
având în vedere Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare1 din 16 
decembrie 2003 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie solicită Comisiei să 
elaboreze o fişă de impact care să ţină seama în mod corespunzător de repercusiunile 
financiare şi administrative ale propunerilor legislative şi, în caz contrar, ca 
Parlamentul să acţioneze în vederea realizării unei fişe de impact pentru a garanta o 
mai bună calitate a legislaţiei.

Or. de

Justification

Entsprechend den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit ist die 
Kommission gehalten, ihre Rechtssetzungsvorschläge einer Folgenabschätzung zu 
unterziehen. Diese Überprüfung  ist erforderlich, um einen positiven Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sowohl für den 
Anwendungsbereich als auch den Inhalt zu leisten. Das Parlament kann es nicht mehr 
hinnehmen, dass die Kommission Legislativvorschläge vorstellt, deren finanziellen und 

  
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.
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administrativen Auswirkungen nicht im Vorfeld überprüft wurden.

Propunere de regulament 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Cristian Dumitrescu

Amendamentul 87
Considerentul 7

(7) Libertatea părţilor de a alege legea 
aplicabilă trebuie să fie unul dintre 
elementele esenţiale ale sistemului de norme 
care guvernează conflictul de legi în materie 
de obligaţii contractuale.

(7) Libertatea părţilor de a alege legea 
aplicabilă trebuie să fie unul dintre 
elementele esenţiale ale sistemului de norme 
care guvernează conflictul de legi în materie 
de obligaţii contractuale.

Cu toate acestea, libertatea părţilor de a 
alege legea aplicabilă nu poate fi exercitată 
decât în favoarea legii unui stat membru 
sau a unor principii care au fost adoptate 
de organul legislativ comunitar în 
conformitate cu procedura de codecizie. În 
cazul în care părţile aleg astfel de principii 
ca lege aplicabilă, acestea se aplică fără a 
aduce atingere dispoziţiilor imperative ale 
legii aplicabile în absenţa unei alternative
şi a altor instrumente de drept comunitar.

Or. fr

Justification

Il convient de respecter la procédure classique de co-décision qui permet au Parlement 
européen de contrôler le contenu des principes de droit matériel applicable.

Amendament depus de Edith Mastenbroek

Amendamentul 88
Considerentul 10

(10) În cazul special al contractelor cu (10) În cazul special al contractelor cu 
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consumatorii, normele conflictului trebuie să 
permită reducerea cheltuielilor de 
soluţionare a litigiilor care implică adesea 
cereri de despăgubire cu valori relativ 
scăzute şi să ia în considerare elaborarea 
tehnicilor de comercializare la distanţă.
Armonizarea cu Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 impune, pe de o parte, existenţa 
unei referinţe la conceptul de „activitate 
orientată” ca şi condiţie pentru aplicarea 
normei protecţiei consumatorului şi, pe de 
altă parte, interpretarea armonioasă a 
conceptului în cadrul celor două acte, ţinând 
cont de faptul că o declaraţie comună a 
Consiliului şi a Comisiei referitoare la 
articolul 15 din Regulamentul nr. 44/20011
afirmă că „pentru ca articolul 15 alineatul 
(1) litera (c) să fie aplicabil, nu este 
suficient ca întreprinderile să îşi orienteze 
activităţile către statul membru în care se 
află reşedinţa consumatorului sau către un 
număr de state membre care include acel 
stat membru; contractele trebuie de 
asemenea încheiate în cadrul acestor 
activităţi.” Declaraţia afirmă de asemenea 
că: „simplul fapt că un site Internet este 
accesibil nu este suficient pentru ca 
articolul 15 să fie aplicabil, deşi un factor 
în acest sens îl constituie condiţiile ca acest 
site Internet să solicite încheierea de 
contracte la distanţă şi ca, indiferent de 
mijloace, un contract să fi fost încheiat la 
distanţă. Limba sau moneda pe care le 
foloseşte un site Internet nu constituie 
elemente relevante în acest sens.”

consumatorii, normele conflictului trebuie să 
permită reducerea cheltuielilor de 
soluţionare a litigiilor care implică adesea 
cereri de despăgubire cu valori relativ 
scăzute şi să ia în considerare elaborarea 
tehnicilor de comercializare la distanţă. 
Armonizarea cu Regulamentul (CE) nr.
44/2001 impune, pe de o parte, existenţa 
unei referinţe la conceptul de „activitate 
orientată” ca şi condiţie pentru aplicarea 
normei protecţiei consumatorului şi, pe de 
altă parte, interpretarea armonioasă a 
conceptului în cadrul celor două acte.

Or. en

Amendament depus de Edith Mastenbroek

Amendamentul 89
Considerentul 10a (nou)

(10a) Pentru ca articolul 5 să fie aplicabil, 

  
1 Accesibil la: http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_conseil/justciv_en.pdf.
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nu este suficient ca un agent economic să 
îşi orienteze activităţile către statul 
membru/ţara în care se află reşedinţa 
obişnuită a consumatorului sau către un 
număr de state membre/ţări care include 
acel stat membru; trebuie să se încheie şi 
un contract în cadrul activităţilor sale 
orientate. Pentru a stabili dacă agentul
economic îşi orientează activităţile prin 
mijloace electronice către statul 
membru/ţara în care se află reşedinţa 
obişnuită a consumatorului, se poate lua în 
considerare numai comportamentul pozitiv 
al agentului economic respectiv. În acest 
context, considerentele următoare nu ar 
trebui să constituie prin ele însele 
activitatea orientată necesară a agentului
economic: în primul rând, faptul că site-ul 
său Internet este accesibil în statul 
membru/ţara în cauză; în al doilea rând, 
faptul că site-ul permite încheierea de 
contracte la distanţă; şi, în al treilea rând, 
faptul că un contract a fost efectiv încheiat 
la distanţă, indiferent de mijloace. Limba 
sau moneda pe care le foloseşte un site 
Internet nu ar trebui să constituie elemente 
relevante în acest sens.

Or. en

Amendament depus de Cristian Dumitrescu

Amendamentul 90
Articolul 3 alineatul (2)

(2) De asemenea, părţile au posibilitatea să 
aleagă drept lege aplicabilă principiile şi 
normele de drept material al contractelor, 
recunoscut pe plan internaţional sau la 
nivel comunitar.

(2) De asemenea, părţile au posibilitatea să 
aleagă drept lege aplicabilă principiile şi 
normele de drept material al contractelor, cu 
condiţia ca aceste principii şi norme să fi 
fost preluate de un instrument comunitar 
adoptat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din tratat. 

Cu toate acestea, aspectele privind subiectele 
reglementate de astfel de principii sau norme 
şi care nu sunt tranşate expres de acestea vor 
fi soluţionate în conformitate cu principiile 

Cu toate acestea, 
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generale pe care se bazează sau, în absenţa 
acestor principii, în conformitate cu legea 
aplicabilă în cazul în care nu există 
alternativă, în spiritul prezentului 
regulament.

a) aspectele privind subiectele reglementate 
de astfel de principii sau norme şi care nu 
sunt tranşate expres de acestea vor fi 
soluţionate în conformitate cu legea 
aplicabilă în cazul în care nu există 
alternativă, în spiritul prezentului 
regulament;

b) dispoziţiile imperative ale legii aplicabile 
în absenţa unei alternative în temeiul 
prezentului regulament rămân aplicabile, 
în special în domeniul protecţiei 
consumatorilor.
Aplicarea acestor principii şi norme nu 
aduce atingere aplicării altor dispoziţii 
pertinente ale legislaţiei comunitare.

Or. fr

Justification

Cet amendement tient compte des amendements 41 à 45 et assure que la procédure classique 
de co-décision  est respectée, ce qui permet au Parlement européen de contrôler le contenu 
des principes de droit matériel applicable. Cet amendement rétablit également les conditions 
de sécurité juridique nécessaires à la bonne application des principes matériels de droit des 
contrats qui seront éventuellement adoptés.

Amendament depus de Cristian Dumitrescu

Amendamentul 91
Articolul 4a (nou)

Articolul 4a
Fără a aduce atingere articolelor 3 şi 4, 
legea aplicabilă drepturilor reale 
imobiliare, inclusiv garanţiilor reale 
imobiliare, este legea aplicabilă în locul în 
care este situat imobilul.

Or. fr
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Justification

Le principe de la lex rei sitae est universellement appliqué. C’est le principe le plus efficace 
en matière de droits réels immobiliers, de droit du logement, de droit de l’urbanisme, et de 
droit des sûretés.

Amendament depus de Klaus-Heiner Lehne

Amendamentul 92
Articolul 5

(1) În înţelesul şi în condiţiile prevăzute la 
alineatul 2, contractele cu consumatorii 
sunt reglementate de legea statului membru 
în care îşi are reşedinţa obişnuită 
consumatorul.

(1) Prezentul articol se aplică contractelor 
de furnizare de bunuri mobile sau de 
prestare de servicii unei persoane 
(consumatorul), într-un scop ce nu intră în 
sfera activităţii sale profesionale, precum şi 
contractelor de finanţare a acestui tip de 
furnizare de bunuri mobile sau de prestare 
de servicii.

(2) Alineatul 1 se aplică contractelor 
încheiate între o persoană fizică, în calitate 
de consumator, care îşi are reşedinţa 
obişnuită într-un stat membru într-un scop 
ce poate fi considerat ca străin de domeniul 
său profesional, şi o altă persoană, în 
calitate de profesionist, care îşi desfăşoară 
activitatea profesională.

(2) Fără a aduce atingere articolului 3, 
alegerea legii aplicabile de către părţi nu 
poate duce la retragerea protecţiei 
garantate de dispoziţiile imperative din 
legislaţia statului în care consumatorul îşi 
are reşedinţa obişnuită:

- în cazul în care încheierea contractului a 
fost precedată de o ofertă sau de o 
publicitate explicită în statul respectiv şi în 
cazul în care consumatorul a întreprins, în 
statul respectiv, acţiunile juridice necesare
încheierii contractului sau 
- în cazul în care cocontractantul
consumatorului sau reprezentantul său a 
acceptat comanda consumatorului în statul 
respectiv sau
- în cazul în care contractul vizează 
vânzarea de produse, iar consumatorul s-a 
deplasat din statul respectiv în străinătate, 
unde a făcut comanda, în măsura în care 
deplasarea a fost organizată de vânzător cu
scopul de a determina consumatorul să 
încheie vânzarea.
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Prezentul alineat se aplică cu condiţia ca 
acel contract să fie încheiat cu un 
profesionist care îşi desfăşoară activitatea 
comercială sau profesională în statul 
membru în care îşi are reşedinţa obişnuită 
consumatorul, sau care, în orice caz, îşi 
direcţionează activităţile spre acel stat 
membru sau mai multe state, inclusiv statul 
membru respectiv, iar contractul intră în 
sfera de acţiune a acestor activităţi, cu 
excepţia cazului în care profesionistul nu 
ştia unde se află reşedinţa obişnuită a 
consumatorului şi în care această 
necunoaştere nu putea fi atribuită 
neglijenţei sale.

(3) Alineatul (1) nu se aplică următoarelor 
contracte:

(3) Prin derogare de la articolul 4, în 
absenţa unei opţiuni juridice în 
conformitate cu articolul 3, pentru 
contractele încheiate în condiţiile descrise 
la alineatul (2) se aplică legea statului în 
care consumatorul îşi are reşedinţa 
obişnuită.

(a) contractelor de furnizare de servicii în 
cadrul cărora serviciile trebuie furnizate
consumatorului exclusiv într-o altă ţară 
decât în cea în care acesta îşi are reşedinţa 
obişnuită;
(b) contractelor de transport, altele decât 
contractele privind pachetele de servicii 
turistice în înţelesul Directivei 90/314/CEE 
din 13.06.1990;
(c) contractelor privitoare la dreptul real 
imobiliar sau la dreptul de uzufruct asupra 
imobilului, altele decât contractele 
privitoare la dreptul de utilizare pe bază de 
timp partajat în înţelesul Directivei 
47/94/CE din 26.10.1994.

(4) Prezentul articol nu se aplică:
(a) contractelor de transport,
(b) contractelor de prestare de servicii, în 
cadrul cărora serviciile trebuie prestate
consumatorului exclusiv într-o altă ţară 
decât în cea în care acesta îşi are reşedinţa 
obişnuită;
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Or. de

Justification

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden.Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erfoderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikl 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Amendament depus de Piia-Noora Kauppi

Amendamentul 93
Articolul 5a (nou)

Articolul 5a
Pentru ca articolul 5 alineatul (2) să fie 
aplicabil, nu este suficient ca un specialist
să îşi orienteze activităţile către statul 
membru în care se află reşedinţa obişnuită 
a consumatorului sau către un număr de 
state membre care include acel stat 
membru; de asemenea, trebuie să se 
încheie şi un contract în cadrul activităţilor 
sale. Pentru a stabili dacă specialistul îşi 
orientează activităţile prin mijloace 
electronice către statul membru în care se 
află reşedinţa obişnuită a consumatorului, 
se poate lua în considerare numai 
comportamentul pozitiv al specialistului
respectiv; simplul fapt că site-ul său 
Internet este accesibil în statul membru în 
cauză; că site-ul permite încheierea de 
contracte la distanţă şi că un contract a fost 
efectiv încheiat la distanţă, indiferent de 
mijloace nu ar trebui să fie suficient, în 
sine, pentru a constitui orientarea necesară 
de către specialist. Limba sau moneda pe 
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care le foloseşte un site Internet nu ar 
trebui să constituie elemente relevante în 
acest sens.

Or. en

Justification

This Article helps provide the legal security and the balance between businesses providing 
services across borders and consumers purchasing across borders. Article 5 should only be 
triggered by proactive conduct on behalf of the service provider that precedes the making of 
the contract e.g. by a specific invitation to the consumer in another EU country or through 
targeted adverting.

Amendament depus de Cristian Dumitrescu

Amendamentul 94
Articolul 7

Articolul 7

Contracte încheiate de către un 
reprezentant

Articolul 7

Reprezentarea voluntară

(1) În absenţa unei alternative în înţelesul 
articolului 3, contractele dintre comitent şi 
reprezentantul său sunt reglementate de 
legea din ţara în care îşi are reşedinţa 
obişnuită reprezentantul, cu excepţia 
cazului în care reprezentantul îşi 
desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare 
activitatea principală în ţara în care îşi are 
reşedinţa obişnuită comitentul, caz în care 
se aplică legea din ţara respectivă.

(1) Contractele dintre comitent şi 
reprezentantul său sunt reglementate de 
legea stabilită la articolele 3-6.

(2) Raportul dintre comitent şi terţi, aşa 
cum derivă din faptul că reprezentantul a 
acţionat exercitându-şi competenţele, 
depăşindu-şi-le sau în lipsa acestora, este 
reglementat de legea ţării în care îşi avea 
reşedinţa obişnuită reprezentantul atunci 
când a acţionat. Cu toate acestea, legea 
aplicabilă este legea ţării în care a acţionat 
reprezentantul dacă fie comitentul în 
numele căruia a acţionat, fie terţul îşi au 
reşedinţa obişnuită în acea ţară ori dacă 
reprezentantul a acţionat la bursă sau la o 
licitaţie.

(2) La fel ca raportul dintre comitent şi terţi, 
existenţa şi sfera competenţelor 
reprezentantului şi efectele exercitării sau a 
presupusei exercitări de către reprezentant 
a competenţelor sale sunt reglementate de 
legea ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuită 
reprezentantul atunci când a acţionat. Cu 
toate acestea, legea aplicabilă este legea ţării 
în care a acţionat reprezentantul dacă:
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(a) reprezentantul nu a acţionat în cadrul 
activităţii sale comerciale sau profesionale,
(b) terţul nu a cunoscut nici nu ar fi trebuit 
să cunoască reşedinţa obişnuită a 
reprezentantului, sau
(c) reprezentantul a acţionat la bursă sau la o 
licitaţie.
În sensul prezentului alineat, se consideră 
că reşedinţa obişnuită a unui reprezentant 
angajat care acţionează în calitatea sa 
profesională, dar care nu are un sediu de 
afaceri personal, se află la sediul de afaceri 
al comitentului cu care colaborează, cu 
condiţia ca terţul să cunoască sau să fi 
trebuit să cunoască faptul că 
reprezentantul îşi desfăşoară activitatea la 
sediul comitentului.

(3) Fără a aduce atingere alineatului 2, în 
cazul în care legea aplicabilă unei relaţii 
vizate de acel alineat a fost stabilită în scris 
de către comitent sau de către reprezentant şi 
a fost acceptată expres de către cealaltă parte 
contractantă, legea stabilită astfel este 
aplicabilă acestor aspecte.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), în 
cazul în care legea aplicabilă unei relaţii 
vizate de acel alineat a fost stabilită în scris 
de către comitent sau de către terţ şi a fost 
acceptată expres de către cealaltă parte 
contractantă, legea stabilită astfel este 
aplicabilă acestor aspecte, cu condiţia ca 
reprezentantul să aibă cunoştinţă sau să fi 
trebuit să aibă cunoştinţă că s-a stabilit 
astfel.
(4) Fără a aduce atingere alineatelor (2) şi 
(3), în măsura în care obiectul reprezentării 
este un drept de proprietate imobiliară, 
legea ţării în care este situată proprietatea 
imobiliară se aplică aspectelor 
reglementate de alineatul (2).

(4) Legea stabilită de alineatul 2
reglementează de asemenea raportul dintre 
reprezentant şi terţ, aşa cum derivă din faptul 
că reprezentantul a acţionat exercitându-şi 
competenţele, depăşindu-şi-le sau în lipsa 
acestora.

(5) Legea stabilită de alineatele (2)-(4)
reglementează de asemenea raportul dintre 
reprezentant şi terţ, aşa cum derivă din faptul 
că reprezentantul a acţionat exercitându-şi 
competenţele, depăşindu-şi-le sau în lipsa 
acestora.

Or. en

Justification

This amendment is intended to take account of criticism of the Commission's proposal. 
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Amendament depus de Cristian Dumitrescu

Amendamentul 95
Articolul 10 alineatul (4)

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatele 1-3 din prezentul articol, 
contractul al cărui obiect îl face un drept real 
imobiliar sau dreptul de uzufruct asupra unui 
imobil se supune cerinţelor obligatorii de 
formă ale legii din ţara în care se situează 
imobilul în măsura în care, conform legii 
respective, dispoziţiile în cauză sunt 
considerate a fi dispoziţii imperative în 
înţelesul articolului 8 din prezentul 
regulament.

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la 
alineatele (1)-(3) din prezentul articol, 
contractul al cărui obiect îl face un drept real 
imobiliar sau dreptul de uzufruct asupra unui 
imobil se supune cerinţelor obligatorii de 
formă ale legii din ţara în care se situează 
imobilul.

Or. fr

Amendament depus de Cristian Dumitrescu

Amendamentul 96
Articolul 13

(1) Obligaţiile reciproce în calitate de cedent 
şi respectiv cedat în cadrul unui contract de 
cesiune voluntară de creanţă sau de 
subrogare contractuală a unui drept în relaţie 
cu terţii sunt reglementate de legea care se 
aplică, în condiţiile prezentului regulament, 
contractului dintre cedent şi cedat.

(1) Obligaţiile reciproce în calitate de cedent 
şi respectiv cedat în cadrul unui contract de 
cesiune voluntară de creanţă sau de 
subrogare contractuală a unui drept sunt 
reglementate de legea care se aplică, în 
condiţiile prezentului regulament, 
contractului dintre cedent şi cedat.

(2) Legea care reglementează contractul 
iniţial stabileşte dacă creanţa poate fi cedată, 
raporturile dintre cesionar şi debitor, 
condiţiile în care cesiunea îi este opozabilă 
debitorului, precum şi dacă prestaţia 
debitorului l-a descărcat pe acesta de 
obligaţiile sale.

(2) Legea care reglementează dreptul cedat
stabileşte dacă creanţa poate fi cedată, din 
punct de vedere contractual şi juridic, 
raporturile dintre cesionar şi debitor, 
condiţiile în care cesiunea îi este opozabilă 
debitorului, precum şi dacă prestaţia 
debitorului l-a descărcat pe acesta de 
obligaţiile sale.

(3) Legislaţia ţării în care îşi are reşedinţa 
obişnuită cedentul ori autorul subrogării la 
data cesiunii sau a transferului de drepturi
reglementează opozabilitatea cesiunii sau 

(3) Legislaţia ţării în care îşi are reşedinţa 
obişnuită cedentul ori autorul subrogării la 
data cesiunii sau a subrogării reglementează 
opozabilitatea cesiunii sau subrogării în 
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subrogării în relaţia cu terţii. relaţia cu terţii.

Or. en

Justification

This amendment is intended to take account of criticism of the Commission's proposal.


