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ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

privind pachetele de servicii de serviciile de asociate, 
precum pentru modificarea unor acte normative 

în temeiul art. 108 din României, al art. 1 pct. XIII din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea 
Guvernului de a emite • Ci' 

Guvernul României prezenta 
CAPITOLUL I 

Obiect, domeniu de aplicare, 

ARTICOLUL 1 
Obiect 

Prin prezenta se cadrul legal cu privire 
la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de 

serviciile de asociate, încheiate între 
în scopul unul nivel ridicat de a 

consumatorilor a bunei a 

c\> 
activitatea de intermediere ste de turism 

2. - orice care încheie un 
contract sau care are aooptul pe baza unui 

încheiat în . . 
3. lnfvltab1/e extraordinare - o care 

nu poate fi de partea care o astfel de 
ale nu ar fi putut fi evitate chiar 

s-ar fi rezonabile; 
4. - orice sau care 

prin Intermediul unei alte persoane, în 
ARTICOLUL 2 scopuri CA de activitatea sa de afaceri, 

Domeniu de aplicare sau în cu contractele 
(1) Prezenta se pachetelor oferite spre care /,<atf obiectul prezentei în calitate de de 

vânzare sau vândute de serviciilor turilJ:i]f organizatoare, de turism 
de asociate facilitate de comercianti. care un de asociat sau 

(2) Prezenta nu se ' de . .. . 
a) pachetelor serviciilor de asociate care 5. contract pnvmd. pachetul de de :-

mai de 24 de ore, cu în care contra_ctul ce are ca obiect un pachet_m ansa.mblul sau, m 
includ cazare peste noapte; A cazul m care pachetul este m unor 

b) pachetelor oferite serviciilor de asOsjate toate contractele aplicabile serv1c11lor de 
facilitate ocazional pe o nonprofit numai uri(l)grup cuprinse m pachet; 
restrâns de "'-.;;J' 6. - consumatorului care 

c) pachetelor seiviciilor de asociate a din neexecutarea aferente contractelor de 
în temeiul unui acord general pentru organizarea comercializare, ca urmare a faptului împotriva de 
de afaceri, încheiat între un comerciant o turism organizatoare s-a deschis procedura de care 
sau ce din motive legate de activitatea sa echivalentul sumelor efectiv de în 

afacerea, meseria sau J • baza acestor contracte; 
• (3) Prezenta nu aduce !egale 7. fondul de garantare a pachetelor de cDIDtorie - schema 
m care reglementesz<i forma, vahd1tatea, de garantare în domeniul turismului, care are ca scop 

drepturile precum ' t'efectele juridice ale protejarea care au pachete de servicii de 
contractelor, în în care sunt reglementate de sau servicii de asociate de 
prezenta /..:) de turism organizatoare sau a 

ARTICOLUL 3 la art 22; 

În sensul prezentei termenii expresiile de mai 
jos au 

1. de turism - unitate a unui operator 
economic, al unei de turism valabile, emise în 

legii, care poate 
a) activitate de oiganizare: activitatea prin care 

vinde sau spre vânzare pachete fie direct, fie 
prin intermediul unui alt comerciant sau cu un alt 
comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele 

unui alt comerciant în conformitate cu pct 12 lit b) 
pct. (v). de turism care activitatea de 
organizare este de turism organizatoare; 

b) activitate de Intermediere: activitatea prin care 
alta decât organizatoare, vinde sau spre vânzare, 
în calitate de Intermediar, pachete combinate de o 
de turism organizatoare. de turism care 

8. - conform art. 5 alin. (1) 
pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

de cu 
ulterioare; 

9. începerea pachetului - începerea 
serviciilor de incluse în pachet; 

10. minor- orice cu vârsta sub 18 ani; 
11. neconformitate - neexecutarea sau executarea 

a serviciilor de incluse într-un 
pachet; 

12. pachet - a cel tipuri diferite de 
servicii de destinate sau 

este una dintre 
a) serviciile respective sunt combinate de un singur 

comerciant, indusiv la cererea sau în conformitate 
cu acestuia, înainte de a se încheia un contract unic cu 
privire la toate serviciile; 


