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(5) în decursul unui an calendaristic a 
uneia dintre la alin. (1) constituie 

se cu de 
la 30.000 lei la 50.000 lei, de persoanele împuternicite 

la alin. (2), caz. 
(6) Neducerea la îndeplinire a 

complementare dispuse în conformitate cu alin. (3), în termenele 
în procesele-verbale de constatare a 

se cu de 
la 30.000 lei la 50.000 lei, de persoanele împuternicite 

la alin. (2), care au 
(7) Th prezenta le sunt 

aplicabile Guvernului nr. 2/2001 , 
cu prin Legea nr. 180/2002, cu 

ulterioare, în în care 
prezenta nu prevede altfel. 

(8) În cazul în 'care la art. 5 alin. (1) 
lit. a) pct. (viii) sunt incorecte sau imprecise cu privire la 
de transport pentru persoanele cu mobilitate ca urmare 
a celor comunicate de furnizorii de servicii de transport 
de turism, Ministerul Turismului Ministerul 
Transporturilor în vederea dispunerii legale conform 

în în vigoare. 

CAPITOLUL VII 
tranzitorii finale 

cu prin Legea nr. 157/2015, litera g) se 
va avea cuprins: 

.g) având ca obiect pachetele, astfel cum sunt definite la 
art. 3 pct. 12 din Guvernului nr. 2/2018 privind 
pachetele de servicii de serviciile de 
asociate, precum pentru modificarea unor acte normative, cu 

art. 6 alin. (7), art. 8 alin. (2) (6), art. 21 art. 22 care 
se în cazul astfel cum sunt la art. 3 pct. 2 
din Guvernului nr. 2/2018;". 

ARTICOLUL:t,O 
Abrogarea unor /iC• normative 

( 1) La data în a prezentei se 
Ct 

a) Guvernuluil\f. 107/1999 privind activitatea de 
comercializare a de servicii turistice, în 
Monitorul Oficial al Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, 
cu ulterioare; 

b) articolele I, l"f;,,"'<I X din cadrul titlului li, din Legea 
nr. 363/2007 priviQP' combaterea practicilor incorecte ale 1!9 cu consumatorii armonizarea 

privind 
consumatoriler, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, ni0 899 din 28 decembrie 2007, cu 

ulterioare. 
(2) î® iterile din actele normative în vigoare la 

ARTICOLUL 28 Guver1 .Jfui nr. 107/1999, cu 
tranzitorii ulterioare, se a fi la 

co din prezenta 
(1) în termen de 60 de zile de la data în vigoare a 

prezentei se prin ordin al ministrului O ARTICOLUL 31 
turismului, procedurile de garantare în.Q>· Anexe 
conformitate cu Th vigoare. "'Y 

(2) Tn termen de 30 de zile de la data în a 
prezentei se prin ordin al minis.@lui 
turismului, termenul procedura de a 

la art. 19. .:;j 

Anexele nr. 1 2 fac parte din prezenta 

ARTICOLUL 32 
Intrarea în vigoare 

Prezenta în vigoare la 1 O zile de la data 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

* 

(3) Operatorii economici titulari ai deÎjttism au 
reînnoirii acestora la momentul de 

asigurare încheiate anterior în vigoare a 
la alin. (1), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2018. 

ARTICOLUL 29 Prezenta transpune prevederile Directivei (UE) 
.cY 2.302/2015 a Parlamentului European a Consiliului din 

Modificarea unor acte norn! 1tfve 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de 
La alineatul (3) al articolului 3 din de a serviciile de asociate, de modificare a Regulamentului 

Guvernului nr. 34/2014 privind consumatorilor în (CE) nr. 2006/2004 a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului 
cadrul contractelor încheiate cu precum pentru European ale Consiliului de abrogare a Directivei 
modificarea completarea unor acte normative, în 90/314/CEE a Consiliului, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, Europene, seria L, nr. 326 din 11 decembrie 2015. 
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