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contractuale asumate cu în contractul 
privind comercializarea pachetului de servicii de este 
indus transportul de pasageri, este gratuit 
pentru a asigura repatrierile în cazul în care este necesar, 
plata înainte de repatriere. 

(6) Pentru serviciile de care nu au fost efectuate, 
se întârzieri nejustificate, 

solicitarea 

ARTICOLUL 19 
Raportarea cu privire la pachetele de 

de turism organizatoare care 
activitatea pe teritoriul 
pachete de servicii de au de a transmite 
periodic Ministerului Turismului referitoare la 
activitatea 

ARTICOLUL 20 
de turism organizatoare 

( 1) Pentru unei de turism valabile pentru 
activitatea de organizare, de turism organizatoare are 

de a face dovada constituirii unui instrument de 
garantare în art. 18 alin. (1). 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea 
nr. 31/1990, cu 
ulterioare, capitalul social al unui operator 

economic organizat ca societate cu titular 
de de turism pentru activitatea de organizare, nu poate 
fi mai mic de 25.000 lei. 

ARTICOLUL 22 
în caz de în materie de 

Informare tn ceea ce serviciile de cAIMorle asociate 
(1) care servicii de asociate 

privind rambursarea tuturor pe care le 
primesc de la în în care un serviciu de 
care face parte dintr-un serviciu de asociat nu este 
efectuat ca urmare a lor. în cazul în care astfel de 

sunt partea pentru transportul de 
pasageri, de asemenea, repatrierea 

care servicii de 
le sunt aplicabile art 18 alin. (2)-(6) art 21. 

(2) lnainte de asumarea a contract 
care duce la crearea unor de asociate sau a 

oferte comerciantul care a facilitat 
serviciile de inclusiv în cazul în care 
comerciantul nu este statiiht într-un stat membru, dar, prin orice 
mijloace, de un stat membru, 

într-un clar, inteligibil bine 
11 

a) n;..Ga beneficia de niciunul dintre drepturile care 
se exciuslJ pachetelor în temeiul prezentei 
fiecare furnlz9r de servicii este unicul pentru 
executarea a contractului referitor la serviciile 
sale; 

b) va beneficia de Tn caz de în 
cu alin. (1 ). 

(3 Pentru a se conforma alin. (2), comerciantul care 
un serviciu de asociat 

i , respective prin intermediul formularului standard 
ARTICOLUL 21 evant care în anexa nr. 2 sau, tipul specific de 

a în caz de si • d_e nu fa?e niciunui 
cooperare .. a • ... "Y prevaztut 1n anexa respectiva, furnizeaza Incluse m 

aceas a. 
(1) Se ca fiind îndeplinite de la art. cu (4) în cazul în care comercianb.JI care servicii de 

privire la în caz de de o asociate nu a respectat la 
turism organizatoare într-u_n alt stat alin. (1 )-(3), se drepturile la 

vinde sau spre vânzare pachete in România sa'tfare, prin art. 1 O 13, precum cele de la capitolul IV în raport cu 
orice mijloace, Rollîlania, serviciile de incluse în serviciul de asociat. 
aceasta din statul m în care (5) în cazul în care un serviciu de asociat este 
sunt stabilite. rezultatul încheierii unui contract între un si un 

(2) Se Ministerul Turismului Cf? de contact comerciant care nu serviciul de asociat, 
central care faciliteze cooperarea comercianb.JI respectiv comerciantul care 
supravegherea de turism organizatoare, stabilite pe serviciul de asociat cu privire la încheierea contractului 
teritoriul României, care în mai multe state relevant 
membre. Acesta tuturor ce1Q9l:'! lte state membre 
Comisiei Europene datele sale de ooo,tact. CAPITOLUL VI 

Alte (3) Ministerul Turismului pune la tuturor punctelor 
de contact centrale toate necesare privind 

de în caz de Identitatea 
responsabile pentru în caz de pentru 
de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României. 
Ministerul Turismului accesul tuturor celorlalte puncte 
de contact centrale la toate listele disponibile în care sunt 
prezentate de turism organizatoare care 

de în caz de Orice astfel de 
este publicului, inclusiv online. 

(4) îndoieli cu privire la în caz de 
a unei de turism organizatoare, Ministerul 

Turismului din partea statului membru în care 
este aceasta. 

(5) Ministerul Turismului din partea altor 
state membre cât mai curând posibil, seama de 

de complexitatea problemei. în orice caz, un prim se 
transmite în termen de maximum 15 zile de la 
primirea 

ARTICOLUL 23 
pentru erorile de rezervare 

(1) Comercianb.JI este pentru orice erori cauzate 
de tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt 
imputabile în cazul în care a fost de acord organizeze 
rezervarea unui pachet sau a serviciilor de care fac 
parte din serviciile de asociate, pentru erorile comise în 
timpul procesului de rezervare. 

(2) Comerciantul nu este pentru erorile de 
rezervare imputabile sau cauzate de 
inevitabile extraordinare. 

ARTICOLUL 24 
Dreptul la 

în cazurile în care o de turism o 
o reducere de sau alte 


