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care îi revin Tn temeiul prezentei aceasta are 
dreptul de a pretinde de la orice care a contribuit la 
evenimentul care a generat reducerea 
sau alte 

ARTICOLUL 25 
Imperative 

(1) unei de turism organizatoare a unui 
pachet sau a unui comerciant care un serviciu de 

asociat, care exclusiv ca furnizor 
al unui seiviciu de ca intermediar ori în orice 
calitate, sau un pachet ori un serviciu de asociat nu 
constituie un pachet ori un serviciu de asociat. nu 

de turism organizatoare sau comerciantul 
respectiv de care î i revin în temeiul prezentei 

(2) nu pot la drepturile care le sunt conferite 
prin prezenta 

(3) contractuale sau efectuate de un 
prin care, în mod direct sau indirect, se la 

drepturile acordate în temeiul prezentei 
sau se restrang aceste drepturi sau care au drept obiectiv 
eludarea prezentei nu sunt obligatori i pentru 

12 decembrie 2012 privind 
executarea în materie 

ARTICOLUL 27 

(1) fapte constib.Jie nu au fost 
în astfel de încat, potrivit legii penale, 

constituie 
a) de de turism sau a 

prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vll) lit. b )-h) 
alin. (2)- (4), art. 6, art. 7, art. 91"; rt. 10 alin. (1), (3) (4), 
art. 11 - 13, art. 14 alin. (1), (2), (13)-(16), (18) 
(19), art. 15 alin. (1). (2) art. 16 alin. (1). art. 17 
art. 23 (1) se cu de la 4.000 lei la 
20.000 le1; 

b) de de turism sau a 
prevederilor art. 18 aliro'{1 ). (2), (5) (6) art. 22 se 

cu amelitlsi de la 20.000 lei la 40.000 lei; 
c) de de b.Jrism a prevederilor art 5 

alin. (1) lit. a) pct.6@Ji) se cu de la 
4.000 lei la 20.00@.âi; 

d) i:le de turism a prevederilor 
art. 14 alin. se cu de la 4.000 lei la 
20.000 lei; 'f[J 

e) de de turism a prevederilor 
ARTICOLUL 26 art. 19 sa cu de 1 O.OOO lei; 

Organele de speclalltata abllltata cu supravegharea controlul f) îpcll lcarea de de turism a prevederilor 
art. 22' (3) se cu de la 4.000 lei la 

S h . ii d' lei. (1) _upraveg erea controlul respect r 1spoz1 11 or ( (2) Constatarea aplicarea 
prezentei sunt de organelor de pfJntru la alin. (1) se fac cum 
specialitate ale Ministerului Turismului, ale 
pentru a) de persoanele împuternicite din cadrul 
P_ersoane!e cu al_e pentru Consumatorilor sau din cadrul 

?1 Ministerului Turismului, pentru la lit. a); 
sociala dm subordinea M1rnsterull!_I Muncu V b) de persoanele împuternicite din cadrul Ministerului 

_ de control prevazute ahn. (1) Turismului pentru la lit. b); 
la sesizarea persoanelor prevazute la art. 2 c) de persoanele împuternicite din cadrul 

dm oficiu, caz. _ . (J. . pentru 
(3) Persoanele prevazute la art. 3 pct. 1 4 de pentru sau din cadrul Ministerului 

a prezenta de control do?Jmentele soli .... ate. . Turismului, pentru la lit. c); 
(4) au în _temeiul în d) de persoanele împuternicite din cadrul 

conformitate cu m vigoare, sa se ad[:iseze organelor pentru Persoanele cu pentru 
de control la alin. (1 ), precum la lit. d); 

competente. po_trivit . e) de persoanele împuternicite din cadrul Ministerului 
(5) Introducerea în JUS l , avand ca obiect Turismului pentru la lit. e); 

reducerea sau es unul termen de f) de persoanele împuternicite din cadrul Ministerului 
de 3 ani. ':::) Turismului sau din cadrul pentru 

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1 din Consumatorilor sau din cadrul pentru 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al Persoanele cu sau din cadrul 

cu prin Legea pentru pentru 
nr. 18012002, cu ulterioare, aplicarea din subordinea Ministerului Muncii 

amenzii se prescrie în termen de 3 Sociale, pentru la lit. f). 
ani de la data faptei. (3) cu aplicarea principale 

(7) în cazul în care, conform art. 14 alin. (4), aleg se pot aplica una sau mai multe dintre 
se îndrepte împotriva de turism organizatoare stabilite complementare: 
într-un stat membru, se pot adresa dintre a) respectarea a clauzelor contractuale care au fost 

a) de turism organizatoare care este într-un b) restituirea sumelor încasate temei legal, într-un 
alt stat membru, direct sau prin intermediul de turism termen de maximum 15 zile; 
din România, în art. 9; c) repararea constatate prin procesul-verbal, în 

b) Centrului European al Consumatorilor din Romania sau termenul în procesul-verbal. 
de a litigiilor, în baza (4) Pentru la alin. (1) lit. b), cu 

Guvernului nr. 3812015 privind a litigiilor aplicarea principale, 
dintre consumatori cu ulterioare; ai Ministerului Turismului dispun 

c) în baza Regulamentului (UE) constând în retragerea 
nr. 1.215/2012 al Parlamentului European al Consiliului din documentului emis pentru 


