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Amendamentul de compromis 1
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) Contractul încheiat de o persoană fizică 
într-un scop care poate fi considerat ca 
străin de activitatea profesională a acestuia 
(„consumatorul”) cu o persoană care 
acţionează în exercitarea activităţii sale 
profesionale („profesionistul”) este 
reglementat de legea statului membru în 
care îşi are reşedinţa obişnuită consumatorul. 

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) Alineatul (1) se aplică dacă, în 
momentul încheierii contractului:
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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.

(a) profesionistul îşi exercită activitatea 
profesională în statul membru în care 
consumatorul îşi are reşedinţa obişnuită,
(b) sau profesionistul, prin acte deliberate, 
îşi dirijează activitatea spre acest stat 
membru sau spre mai multe ţări, printre 
care acest stat membru, 
şi dacă contractul se înscrie în această 
activitate. 
(2a) Alegerea unei legi în temeiul 
articolului (3) nu poate avea ca efect o 
derogare de la legea aplicabilă în temeiul 
alineatului (1).
(2b) Legea aplicabilă unui contract 
încheiat între un consumator şi un 
profesionist se stabileşte pe baza articolelor 
3 şi 4 atunci când condiţiile menţionate la 
alineatul (2) litera (a) sau (b) nu sunt 
îndeplinite, sau atunci când, în momentul 
încheierii contractului, profesionistul nu 
cunoaşte locul în care consumatorul îşi are 
reşedinţa obişnuită şi acest lucru nu se 
datorează unei imprudenţe din partea sa.  

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

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

(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 

(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 
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obişnuită; obişnuită;
(b) contractelor de transport, altele decât 
contractele privind pachetele de servicii 
turistice în înţelesul Directivei 90/314/CEE 
din 13.06.1990;

(b) contractelor de transport, altele decât 
contractele privind pachetele de servicii 
turistice în sensul Directivei 90/314/CEE din 
13 iunie1990;

(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.

(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 octombrie 1994.

(d) contractelor încheiate pe o piaţă 
financiară şi contractelor de achiziţii prin 
subscriere de acţiuni, obligaţiuni sau alte 
titluri nou emise. 
(e) contractelor privind furnizarea de 
servicii de investiţii sau de instrumente 
financiare astfel cum sunt definite în 
Directiva 2004/39/CE.

Or. fr


