
EXPUNERE DE MOTIVE 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecția 
consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta 
pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen 

lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, 
precum si a contractelor de schimb 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normative 

 

1. Descrierea 
situaţiei actuale  

 

Ordonanța de urgență nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la 
incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de 
folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de 
cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a 
contractelor de schimb transpune în legislaţia naţională prevederile 
Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite 
aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe 
durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de 
folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de 
schimb. 

Prin actul normativ european se urmăreşte armonizarea complet ă  pentru 
a se asigura acelaşi nivel ridicat de protecţie a intereselor economice 
pentru toţi consumatorii din Uniunea Europeană şi pentru crearea unei 
veritabile pieţe interne în ceea ce privește protecţia consumatorilor la 
încheierea şi executarea contractelor privind dobandirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de 
cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a 
contractelor de schimb.  

Urmare a observaţiilor primite de la serviciile Comisiei Europene cu privire 
la transpunerea Directivei 2008/122/CE, a reieșit necesitatea de a aduce 
unele clarificări asupra actului normativ pentru a se asigura deplina 
conformitate cu prevederile actului normativ european. 

2. Schimb ări 
preconizate  

 

Prin modificările propuse asupra Ordonanței de urgență nr. 14/2011 se 
urmăreşte clarificarea anumitor prevederi pentru a se asigura o corectă 
transpunere a Directivei 2008/122/CE. Aceste clarificări se referă, în 
principal, la modul în care informațiile precontractuale sunt furnizate 
consumatorilor şi la condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească 



un contract.  

Dintre modificările aduse de proiectul legislativ, menţionăm pe cele privind: 

• eliminarea termenului de maxim 15 zile în cadrul căruia se pot 
furniza consumatorului informaţiile precontractuale. Astfel, informaţiile 
precontractule se furnizează “cu suficient timp înainte ca un consumator 
să încheie un contract sau să accepte o ofertă”. În acest fel se asigură o 
transpunere fidelă a directivei; 

• eliminarea cerinţelor potrivit cărora contractul se redactează “cu font 
de minimum 12” iar “culoarea de fond a hartiei pe care este redactat 
contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat”. Aceste cerinţe 
sunt îndeplinite prin prevederea generală potrivit căreia contractul “se 
redactează în mod vizibil şi uşor de citit”, astfel asigurându-se 
conformitatea cu directiva; 

•  înlocuirea obliga ţiei  impuse asupra consumatorului de a transmite 
notificarea privind retragerea din contract prin mijloace care asigură 
confirmarea transmiterii acesteia cu op ţiunea  consumatorului de a o 
transmite prin astfel de mijloace. În acest fel se asigură o transpunere 
fidelă a directivei; 

• clarificarea faptului că un consumator are dreptul de a înceta 
contractul, fără penalizări, oricând înainte de  plata celei de a doua rate, 
astfel asigurându-se conformitatea cu directiva.  

 
Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectulu i de act normativ 

 
1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Corecta armonizarea la nivel european a prevederilor referitoare la 
practicile comerciale incorecte conduce la o simplificare legislativă pentru 
mediul de afaceri şi la încurajarea comerţului transfrontalier. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 
mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului g eneral consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 
 

Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului general 
consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung pentru anul curent şi pe 
următorii 5 ani. 

 
Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normati v  

asupra legisla ţiei în vigoare 



 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

Se modifică Ordonanța de urgență nr. 14/2011 pentru 
protectia consumatorilor la incheierea si executarea 
contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o 
perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de 
cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea 
unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor 
de revanzare, precum si a contractelor de schimb 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ transpune prevederile Directivei 
2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce 
priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind 
dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la 
contractele privind produsele de vacanţă cu drept de 
folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de 
revânzare şi de schimb.  

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a - Consult ările efectuate în vederea elabor ării 

 proiectului de act normativ 
 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 



3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect  al 
activităţi ale acestor autorităţi în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.  521/2005 privind 
procedura de  consultare a structurilor 
asociative  ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

4. Consultările desfăşurate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in   conformitate cu 
prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 750/2005 
privind  constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către 
următoarele instituţii: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

Este necesar avizul: 

 

- Consiliului Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 
Secţiunea a 7-a - Activit ăţi de informare  

public ă privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normative 

 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 

 

A fost îndeplinită procedura prevăzută de 
dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul 
Autorităţii.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sănătăţii si 
securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 



3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a - M ăsuri de implementare 

 
Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale, 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente. 

Instituţia publică responsabilă de implementarea 
măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ 
este Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor.    

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanței de urgență nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea 
si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada 
determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind 
dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum 
si a contractelor de schimb, pe care, îl supunem spre aprobare. 

Lege 
pentru modificarea Ordonan ței de urgen ță nr. 14/2011 pentru protectia 

consumatorilor la incheierea si executarea contract elor privind dobandirea 
dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii 

de cazare, a contractelor pe termen lung privind do bandirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanta, a contractelor de reva nzare, precum si a 

contractelor de schimb 
 

 
   Parlamentul României adoptă prezenta lege, 
 
 

Articol unic – Ordonanța de urgență nr. 14/2011 pentru protecția 
consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului 
de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a 
contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 134 din 22 februarie 2011, se modifică 
după cum urmează: 

 
1. La art. 4, litera b) va avea următorul cuprins: 

“b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanță - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul 
dobândește, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri sau de alte 
avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii; ” 

 
2. La art. 9, alin. (2) se abrogă iar litera e) din cadrul alin. (1) va avea 

următorul cuprins: 



 “e) cu suficient timp înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte 
o ofertă.” 
 

3.  Art. 11 va avea următorul cuprins: 
“Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat 
de consumator, şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit.” 
   

4.  La art. 21, alin. (1)  va avea următorul cuprins: 
“În cazul în care consumatorul are intenţia de a-şi exercita dreptul de retragere din 
contract, acesta notifică în scris comerciantul cu privire la acest lucru, pe hârtie sau 
pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru 
a fi valabilă, notificarea se comunică înainte de expirarea termenului de retragere din 
contract, eventual prin mijloace care asigură confirmarea transmiterii acesteia.” 
 

5. Art. 25 va avea următorul cuprins: 
“În cazul unui contract de revânzare, definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plăţi în 
avans, acordarea de garanţii, rezervarea oricăror sume din conturi, recunoaşterea 
explicită a sumelor datorate, precum şi orice alte plăţi sau contraprestaţii efectuate de 
consumator către comerciant ori către orice terţ înainte ca vânzarea efectivă să aibă 
loc sau ca respectivul contract de revânzare să înceteze pe alte căi.” 
 
 
 

6. La art. 27, alin. (1) va avea următorul cuprins: 
“Consumatorul are dreptul de a înceta contractul, fără penalizări, oricând înainte de 
plata celei de a doua dintre ratele prevăzute la art. 26 alin. (3).” 
 

7. La art. 29, alin. (1) va avea următorul cuprins: 
“Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi 
completari prin Legea nr. 288/2010, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul 
de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), iar preţul este 
acoperit în întregime sau parţial de un credit acordat consumatorului de către 
comerciant ori de către un terţ, pe baza unei înțelegeri între acel terţ şi comerciant, 
contractul de credit încetează fără niciun fel de cost pentru consumator.” 
   
 
 


