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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 107
din 22 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2
din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor
Constantin Doldur

— pre∫edinte

Nicolae Cochinescu

— judec„tor

Aspazia Cojocaru

— judec„tor

Acsinte Gaspar

— judec„tor

Kozsokár Gábor

— judec„tor

Petre Ninosu

— judec„tor

™erban Viorel St„noiu

— judec„tor

Ion Tiuc„

— procuror

Cristina Toma

— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, excep˛ie
ridicat„ de Vasile Stoican Ón Dosarul nr. 10.815/2004 al
Judec„toriei Sectorului 6 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„, Ón jurispruden˛a sa,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 334/20.IV.2005

Curtea Constitu˛ional„ a stabilit c„ no˛iunea de organizare
a execut„rii legii are un sens mai larg dec‚t cea privind
aplicarea legii, ∫i anume prin hot„r‚ri ale Guvernului pot fi
dispuse m„suri organizatorice, financiare, institu˛ionale sau
sanc˛ionatorii Ón vederea stabilirii cadrului necesar pentru
ducerea la Óndeplinire a dispozi˛iilor legii.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 11 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 10.815/2004, Judec„toria Sectorului 6
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, excep˛ie ridicat„ de Vasile Stoican Óntr-o
cauz„ ce are ca obiect solu˛ionarea unei pl‚ngeri Ómpotriva
sanc˛iunii aplicate pentru s„v‚r∫irea unei contraven˛ii
stabilite prin hot„r‚re a Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate arat„ c„
normele juridice privind stabilirea ∫i sanc˛ionarea
contraven˛iilor sunt norme primare ∫i, ca atare, acestea nu
pot fi adoptate dec‚t prin lege, ordonan˛„ sau ordonan˛„
de urgen˛„ a Guvernului. Dispozi˛iile art. 1 ∫i 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, prin care sunt
Ómputernicite Guvernul ∫i consiliile locale ∫i jude˛ene ca,
prin hot„r‚ri, s„ stabileasc„ ∫i s„ sanc˛ioneze contraven˛ii,
sunt contrare prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie,
potrivit c„rora unica autoritate legiuitoare este Parlamentul.
Conform prevederilor art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie,
hot„r‚rile Guvernului se emit pentru organizarea execut„rii
legii, prin acestea neput‚ndu-se stabili norme primare.
Œmputernicirea Guvernului, prev„zut„ Ón textele legale
criticate, nu Óndepline∫te nici condi˛iile deleg„rii legislative,
Ón sensul dispozi˛iilor art. 115 din Constitu˛ie. Principiile
descentraliz„rii, autonomiei locale ∫i deconcentr„rii, pe care
se Óntemeiaz„ administra˛ia public„ Ón unit„˛ile administrativteritoriale, nu confer„ autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale putere legiuitoare, actele emise de aceste autorit„˛i
put‚nd avea doar caracter administrativ ∫i de norme
secundare.
Judec„toria Sectorului 6 Bucure∫ti consider„ c„
excep˛ia este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile legale nu
sunt contrare prevederilor constitu˛ionale invocate, av‚nd Ón
vedere c„ îno˛iunea de organizare a execut„rii legii din
cuprinsul art. 108 alin. (2) al Constitu˛iei republicate are un
sens mai larg dec‚t cea privind aplicarea legii“, prin hot„r‚ri
ale Guvernului put‚nd fi îdispuse m„suri organizatorice,
financiare, institu˛ionale ∫i sanc˛ionatorii Ón vederea stabilirii
cadrului necesar pentru ducerea la Óndeplinire a dispozi˛iilor
legii“. Guvernul, Ón temeiul art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie,
iar consiliile locale ∫i jude˛ene, Ón temeiul art. 120 alin. (1)
din Constitu˛ie, au competen˛a ca prin hot„r‚ri s„
stabileasc„ ∫i s„ sanc˛ioneze contraven˛ii Ón domenii Ón
care nu au fost stabilite contraven˛ii prin lege.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului, precum ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i

formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 este neÓntemeiat„. Œn acest sens invoc„
jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, respectiv
Decizia nr. 51 din 12 februarie 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t nu Óncalc„ prevederile
art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie. No˛iunea de organizare a
execut„rii legii, Ónscris„ Ón acest text constitu˛ional, are un
sens mai larg dec‚t cea privind aplicarea, put‚nd cuprinde
∫i m„suri sanc˛ionatorii.
Consider„ c„ prevederile art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie
nu sunt incidente Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i
29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie
2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 180/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, dispozi˛ii care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 1: îLegea contraven˛ional„ ap„r„ valorile sociale,
care nu sunt ocrotite prin legea penal„. Constituie contraven˛ie
fapta s„v‚r∫it„ cu vinov„˛ie, stabilit„ ∫i sanc˛ionat„ prin lege,
ordonan˛„, prin hot„r‚re a Guvernului sau, dup„ caz, prin
hot„r‚re a consiliului local al comunei, ora∫ului, municipiului
sau al sectorului municipiului Bucure∫ti, a consiliului jude˛ean
ori a Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti.“;
— Art. 2: î(1) Prin legi, ordonan˛e sau hot„r‚ri ale
Guvernului se pot stabili ∫i sanc˛iona contraven˛ii Ón toate
domeniile de activitate.
(2) Prin hot„r‚ri ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
sau jude˛ene se stabilesc ∫i se sanc˛ioneaz„ contraven˛ii Ón
toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt
stabilite atribu˛ii prin lege, Ón m„sura Ón care Ón domeniile
respective nu sunt stabilite contraven˛ii prin legi, ordonan˛e sau
hot„r‚ri ale Guvernului.
(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti
pot stabili ∫i sanc˛iona contraven˛ii Ón urm„toarele domenii:
salubritate; activitatea din pie˛e, cur„˛enia ∫i igienizarea
acestora; Óntre˛inerea parcurilor ∫i spa˛iilor verzi, a spa˛iilor ∫i
locurilor de joac„ pentru copii; amenajarea ∫i cur„˛enia spa˛iilor
din jurul blocurilor de locuin˛e, precum ∫i a terenurilor virane;
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Óntre˛inerea bazelor ∫i obiectivelor sportive aflate Ón
administrarea lor; Óntre˛inerea str„zilor ∫i trotuarelor, a ∫colilor
∫i altor institu˛ii de educa˛ie ∫i cultur„, Óntre˛inerea cl„dirilor,
Ómprejmuirilor ∫i a altor construc˛ii; depozitarea ∫i colectarea
gunoaielor ∫i a resturilor menajere.
(4) Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti poate stabili
∫i alte domenii de activitate din competen˛a consiliilor locale ale
sectoarelor, Ón care acestea pot stabili ∫i sanc˛iona
contraven˛ii.
(5) Hot„r‚rile consiliilor locale sau jude˛ene ori, dup„ caz,
ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, prin care s-au stabilit
contraven˛ii cu nesocotirea principiilor prev„zute la alin. (2)—(4),
sunt nule de drept. Nulitatea se constat„ de instan˛a de
contencios administrativ competent„, la cererea oric„rei
persoane interesate.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 61 alin. (1), art. 108 alin. (2),
art. 115 alin. (1) ∫i (4) ∫i art. 120 alin. (1) din Constitu˛ie,
care au urm„torul cuprins:
— Art. 61 alin. (1): îParlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului rom‚n ∫i unica autoritate
legiuitoare a ˛„rii.“;
— Art. 108 alin. (2): îHot„r‚rile se emit pentru
organizarea execut„rii legilor.“;
— Art. 115 alin. (1) ∫i (4): î(1) Parlamentul poate adopta
o lege special„ de abilitare a Guvernului pentru a emite
ordonan˛e Ón domenii care nu fac obiectul legilor organice; [...]
(4) Guvernul poate adopta ordonan˛e de urgen˛„ numai Ón
situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„,
av‚nd obliga˛ia de a motiva urgen˛a Ón cuprinsul acestora.“;
— Art. 120 alin. (1): îAdministra˛ia public„ din unit„˛ile
administrativ-teritoriale se Óntemeiaz„ pe principiile
descentraliz„rii, autonomiei locale ∫i deconcentr„rii serviciilor
publice.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ s„ fie respins„ pentru urm„toarele
considerente:
Guvernul ∫i autorit„˛ile administra˛iei publice nu se
substituie Ón atribu˛ia exclusiv„ de legiferare a
Parlamentului, astfel Ónc‚t nu se poate re˛ine Ónc„lcarea
prevederilor art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie.
De asemenea, nu sunt Ónc„lcate nici prevederile
constitu˛ionale referitoare la delegarea legislativ„, Óntruc‚t,
prin dispozi˛iile legale criticate, Guvernul ∫i autorit„˛ile
administra˛iei publice locale nu sunt abilitate s„ emit„ acte
cu putere de lege, ci doar hot„r‚ri Ón cadrul atribu˛iilor lor
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constitu˛ionale ∫i legale. Hot„r‚rile Guvernului, prin care se
stabilesc ∫i se sanc˛ioneaz„ contraven˛ii Ón orice domenii,
sunt acte emise Ón organizarea legii care reglementeaz„
domeniul respectiv.
De altfel, Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at cu
privire la constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, raportate la prevederile
art. 61 alin. (1) ∫i art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie, prin
Decizia nr. 51 din 12 februarie 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004, ∫i
prin Decizia nr. 535 din 7 decembrie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din
21 ianuarie 2005. Resping‚nd excep˛iile de neconstitu˛ionalitate,
Curtea a constatat c„ îtextele criticate nu Óncalc„
dispozi˛iile art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie, care proclam„
Parlamentul drept organ reprezentativ suprem al poporului
rom‚n ∫i unica autoritate legiuitoare a ˛„rii, Óntruc‚t
reglementarea unor contraven˛ii Óntr-un domeniu sau altul
de activitate este posibil„ ∫i prin acte normative
subordonate legii, Ón condi˛iile Ón care domeniile respective
sunt prev„zute Ón competen˛a dat„ prin lege autorit„˛ilor
publice stabilite la art. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001“.
Cu privire la formularea îorganizarea execut„rii legii“,
consacrat„ de dispozi˛iile art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie,
Curtea a stabilit c„ aceasta îare un sens mai larg dec‚t
cea privind aplicarea legii, ∫i anume prin hot„r‚ri ale
Guvernului pot fi dispuse m„suri organizatorice, financiare,
institu˛ionale sau sanc˛ionatorii Ón vederea stabilirii cadrului
necesar pentru ducerea la Óndeplinire a dispozi˛iilor legii.
A∫adar, legiuitorul nu mai stabile∫te Óntotdeauna direct, prin
lege, contraven˛ii ∫i sanc˛iuni, ci, chiar Ón sensul textului
constitu˛ional invocat, aceast„ competen˛„ revine autorit„˛ii
publice Óns„rcinate cu organizarea execut„rii legii. Aceast„
argumentare este valabil„ nu numai Ón ceea ce prive∫te
Guvernul, ci, mutatis mutandis, ∫i Ón cazul autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale prev„zute la art. 2 alin. (2) ∫i
(3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, Ón ceea ce
prive∫te domeniile specificate Ón textele respective“.
Deoarece nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
justifice schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, cele
statuate Ón deciziile men˛ionate Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„, astfel Ónc‚t excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ urmeaz„ s„ fie respins„ ca neÓntemeiat„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, excep˛ie ridicat„ de Vasile Stoican Ón Dosarul nr. 10.815/2004 al Judec„toriei Sectorului 6 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 februarie 2005.
PRE™EDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îGhid de proiectare ∫i execu˛ie privind realizarea
∫i men˛inerea prin Ónnisipare artificial„ a plajelor“, indicativ GP 103-04
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 19 mai 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îGhid de
proiectare ∫i execu˛ie privind realizarea ∫i men˛inerea prin
Ónnisipare artificial„ a plajelor“, indicativ GP 103-04,
elaborat„ de c„tre Institutul de Proiect„ri pentru
Transporturi Auto, Navale ∫i Aeriene — IPTANA — S.A.,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ie contrar„ se abrog„.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 162.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 334 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind aprobarea pre˛urilor de referin˛„ pentru anul 2005, pe baza c„rora se stabile∫te
contravaloarea materialelor lemnoase care nu se g„sesc, la a c„rei plat„ este obligat
contravenientul Ón cazurile de aplicare a sanc˛iunilor prev„zute de art. 4 alin. (1) lit. g)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004 privind aprobarea Normelor privind circula˛ia materialelor
lemnoase ∫i controlul circula˛iei acestora ∫i al instala˛iilor de transformat lemn rotund
Œn temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor
privind circula˛ia materialelor lemnoase ∫i controlul circula˛iei acestora ∫i al instala˛iilor de transformat lemn rotund, cu
modific„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pre˛urile de referin˛„ pe baza c„rora se
stabile∫te contravaloarea materialelor lemnoase care nu se
g„sesc, la a c„rei plat„ este obligat contravenientul Ón
cazurile de aplicare a sanc˛iunilor prev„zute de art. 4
alin. (1) lit. g) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004 pentru
aprobarea Normelor privind circula˛ia materialelor lemnoase

∫i controlul circula˛iei acestora ∫i al instala˛iilor de
transformat lemn rotund, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sunt prev„zute Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 11 aprilie 2005.
Nr. 203.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

LISTA
pre˛urilor de referin˛„ pe baza c„rora se stabile∫te contravaloarea materialelor lemnoase care nu se g„sesc,
la a c„rei plat„ este obligat contravenientul Ón cazurile de aplicare a sanc˛iunilor prev„zute de art. 4 alin. (1) lit. g)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004*)
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Œn temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de
servicii turistice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 631/2001, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerile Asocia˛iei Na˛ionale a Agen˛iilor de Turism,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ contractul-cadru de comercializare
a pachetelor de servicii turistice, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Œn contractul Óncheiat Óntre agen˛ia de
turism v‚nz„toare ∫i agen˛ia de turism organizatoare a
pachetului de servicii turistice este obligatoriu s„ fie
prev„zut„ o clauz„ prin care s„ se stabileasc„ r„spunderea
agen˛iei organizatoare fa˛„ de agen˛ia v‚nz„toare cu privire
la buna executare a pachetului de servicii turistice.
(2) Œn temeiul clauzei prev„zute la alin. (1), agen˛ia de
turism v‚nz„toare are dreptul s„ cheme Ón garan˛ie agen˛ia
de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice

pentru plata desp„gubirilor solicitate de turist ca urmare a
neexecut„rii obliga˛iilor contractuale din vina organizatorului.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor prezentului
ordin se sanc˛ioneaz„ potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 238/2001 privind condi˛iile de
acordare a licen˛ei ∫i brevetului de turism, cu modific„rile
ulterioare.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
se realizeaz„ de personalul de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului turismului nr. 69/2003 pentru
aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor
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Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 12 aprilie 2005.
Nr. 516.
ANEX√

C O N T R A C T- CA D R U
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. ................. din .........................
P„r˛ile contractante
Societatea Comercial„ .........................................................., cu sediul Ón ................................, str. ............................... nr. ............., cod unic de
Ónregistrare ...., titular„ a Licen˛ei de turism nr. ...................., pentru Agen˛ia de Turism .................., cu sediul Ón ............................, str. ............................
nr. .............., reprezentat„ prin .............................................................., Ón calitate de ...................................................., denumit„ Ón continuare Agen˛ia,
∫i turistul/reprezentantul turistului,
domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliat„ Ón .................................., telefon ................................., posesor/posesoare al/a
buletinului/c„r˛ii de identitate seria ................. nr. ....................., eliberat/eliberat„ de .............................. la data de .............................., au convenit la
Óncheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului Ól constituie v‚nzarea de c„tre Agen˛ie a pachetului de servicii turistice Ónscris Ón voucher, bilet de odihn„ —
tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, ∫i eliberarea documentelor de plat„.
II. Pre˛ul
1. Pre˛ul contractului este .... ∫i cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen˛iei ∫i T.V.A. Avansul este de .......... lei, iar plata
final„ se va face p‚n„ la data de ..................... .
III. Drepturile ∫i obliga˛iile Agen˛iei
1. Œn cazul Ón care Agen˛ia este nevoit„ s„ modifice una dintre prevederile esen˛iale ale contractului, are obliga˛ia s„ informeze turistul cu
cel pu˛in 15 zile Ónainte de data plec„rii.
2. Agen˛ia poate s„ modifice pre˛ul contractului, Ón sensul major„rii sau mic∫or„rii, dup„ caz, numai dac„ modificarea are loc ca urmare a
varia˛iilor costurilor de transport, ale redeven˛elor ∫i ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/Ómbarcare Ón porturi ∫i aeroporturi ∫i ale
taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. Œn cazul Ón care, dup„ Ónceperea c„l„toriei turistice, o parte important„ din serviciile turistice prev„zute Ón contract nu este realizat„ sau
Agen˛ia constat„ c„ nu le va putea realiza, aceasta este obligat„:
a) s„ ofere turistului alternative corespunz„toare Ón vederea continu„rii c„l„toriei turistice f„r„ majorarea pre˛ului, respectiv serviciile turistice
oferite s„ fie de aceea∫i calitate ∫i cantitate;
b) s„ restituie turistului sumele ce reprezint„ diferen˛a dintre serviciile turistice achitate ∫i cele efectiv prestate Ón timpul c„l„toriei turistice;
c) Ón cazul Ón care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz„toare sau acesta nu le accept„ din motive Óntemeiate, s„ asigure f„r„
costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori Ón alt loc agreat de acesta ∫i, dup„ caz, desp„gubirea pentru serviciile
neprestate.
4. Agen˛ia este r„spunz„toare pentru buna executare a obliga˛iilor asumate prin contract, cu excep˛ia urm„toarelor cazuri:
a) c‚nd neÓndeplinirea sau Óndeplinirea defectuoas„ a obliga˛iilor asumate prin contract se datoreaz„ turistului;
b) c‚nd neÓndeplinirea obliga˛iilor se datoreaz„ unor cauze de for˛„ major„ sau unor Ómprejur„ri pe care nici Agen˛ia, nici prestatorii de
servicii nu le puteau prevedea sau evita (modific„ri de orar sau de itinerar, Ónt‚rzieri Ón traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agen˛ia are obliga˛ia s„ furnizeze Ón scris turistului, Ón termen de .... zile Ónainte de data plec„rii, urm„toarele informa˛ii:
a) orarele, locurile escalelor ∫i leg„turile, precum ∫i, dup„ caz, locul ce urmeaz„ s„ fie ocupat de turist Ón fiecare dintre mijloacele de
transport incluse Ón contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ∫i de fax ale reprezentan˛ei locale a organizatorului ∫i/sau a detailistului ori, Ón lipsa
acesteia, un num„r de apel de urgen˛„ care s„ Ói permit„ contractarea organizatorului ∫i/sau a detailistului;
c) pentru c„l„toriile minorilor neÓnso˛i˛i de p„rin˛i, informa˛ii care s„ permit„ p„rin˛ilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu
responsabilul de la locul caz„rii copilului.
IV. Drepturile ∫i obliga˛iile turistului
1. Œn cazul Ón care turistul nu poate s„ participe la c„l„toria turistic„, acesta poate s„ cesioneze contractul unei ter˛e persoane care
Óndepline∫te toate condi˛iile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga˛ia de a anun˛a Ón scris Agen˛ia cu cel pu˛in 5 zile Ónaintea
datei de plecare. Œn acest caz Agen˛ia reziliaz„ contractul cu turistul care cesioneaz„ contractul ∫i Óncheie un alt contract cu noul turist. Pentru
c„l„toriile individuale, Ón cazul Ón care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac„ exist„ posibilitatea transfer„rii locului
de zbor. Turistul care cedeaz„ pachetul s„u de servicii, precum ∫i cesionarul sunt responsabili Ón mod solidar la plata pre˛ului c„l„toriei ∫i a
eventualelor costuri suplimentare ap„rute cu ocazia acestei ced„ri.
2. Œn cazul sejururilor de odihn„ ∫i/sau de tratament, turistul are obliga˛ia s„ respecte programul de acordare a serviciilor Ón Rom‚nia,
respectiv: Ón sta˛iunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare ∫i se termin„ la ora 12,00 a zilei Ónscrise pe voucher ori pe biletul
de odihn„ ∫i/sau de tratament; Ón sta˛iunile din ˛ar„, altele dec‚t cele de pe litoral, cazarea se face Óncep‚nd cu ora 12,00 a zilei de intrare ∫i se
termin„ cel t‚rziu la ora 12,00 a zilei urm„toare celei Ónscrise pe bilet.
3. Œn cazul Ón care pre˛urile stabilite Ón contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, av‚nd dreptul la rambursarea
de c„tre Agen˛ie a sumelor pl„tite.
4.1. Turistul este obligat s„ comunice Agen˛iei, Ón termen de 5 zile calendaristice de la primirea Ón∫tiin˛„rii prev„zute la cap. III pct. 1,
hot„r‚rea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului f„r„ plata penalit„˛ilor; sau
b) acceptarea noilor condi˛ii ale contractului.
4.2. Œn cazul Ón care turistul reziliaz„ contractul sau Agen˛ia anuleaz„ c„l„toria turistic„ Ónaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) s„ accepte la acela∫i pre˛ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent„ sau superioar„, propus de Agen˛ie;
b) s„ accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar„, propus de Agen˛ie, cu rambursarea imediat„ a diferen˛ei de pre˛;
c) s„ i se ramburseze imediat toate sumele achitate Ón virtutea contractului.
4.3. Œn toate cazurile men˛ionate turistul are dreptul s„ solicite Agen˛iei ∫i o desp„gubire pentru neÓndeplinirea prevederilor contractului ini˛ial,
cu excep˛ia cazurilor Ón care:
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a) anularea s-a f„cut datorit„ nerealiz„rii num„rului minim de persoane men˛ionat Ón contract, iar Agen˛ia a informat Ón scris turistul cu cel
pu˛in 15 zile calendaristice premerg„toare datei plec„rii;
b) anularea s-a datorat unui caz de for˛„ major„ (circumstan˛e imprevizibile, independente de voin˛a celui care le invoc„ ∫i ale c„ror
consecin˛e nu au putut fi evitate Ón ciuda oric„ror eforturi depuse, Ón aceasta nefiind incluse suprarezerv„rile, caz Ón care responsabilitatea revine
companiei aeriene);
c) anularea s-a f„cut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul s„ rezilieze Ón orice moment, Ón tot sau Ón parte, contractul, iar Ón cazul Ón care rezilierea Ói este imputabil„, este
obligat s„ desp„gubeasc„ Agen˛ia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excep˛ia cazurilor de for˛„ major„ definite conform legii.
Dac„ turistul solicit„ schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric„rora dintre servicii, aceasta echivaleaz„ cu rezilierea contractului,
cu aplicarea penalit„˛ilor legale la momentul respectiv, ∫i Óncheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat s„ achite la recep˛ia unit„˛ii hoteliere taxa de sta˛iune, taxa de salubrizare, precum ∫i alte taxe locale, f„r„ a putea
pretinde desp„gubiri sau returnarea sumelor de la Agen˛ie.
7. Turistul este obligat s„ prezinte la recep˛ia unit„˛ii hoteliere actele sale de identitate, precum ∫i documentul de c„l„torie eliberat (voucher,
bilet de odihn„ ∫i/sau de tratament), Ón vederea acord„rii serviciilor turistice.
V. Renun˛„ri, penaliz„ri, desp„gubiri
1. Œn cazul Ón care turistul renun˛„ din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz„ Agen˛iei
penaliz„ri dup„ cum urmeaz„:
a) ...% din pre˛ul pachetului de servicii, dac„ renun˛area se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice Ónainte de data plec„rii;
b) ...% din pre˛ul pachetului de servicii, dac„ renun˛area se face Ón intervalul 16—30 de zile Ónainte de data plec„rii;
c) ...% din pre˛ul pachetului de servicii, dac„ renun˛area se face Óntr-un interval mai mic de 16 zile Ónainte de plecare sau pentru
neprezentarea la program.
2. Pentru biletele de odihn„ ∫i/sau de tratament cump„rate prin organiza˛ii sindicale, Agen˛ia va face restituiri numai Ón baza cererilor de
renun˛are contrasemnate ∫i ∫tampilate de reprezentantul organiza˛iei sindicale.
3. Œn cazul Ón care o ambasad„ refuz„ s„ acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re˛ine toate
taxele achitate de Agen˛ie prestatorilor direc˛i, precum ∫i cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. Œn cazul Ón care turistul care a intrat pe teritoriul statului Ón care se realizeaz„ pachetul de servicii turistice refuz„ s„ se mai Óntoarc„ Ón
Rom‚nia ∫i autorit„˛ile din ˛ara respectiv„ fac cheltuieli de orice natur„ cu acesta, turistul respectiv are obliga˛ia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penaliz„rile echivalente cu pre˛ul contractului se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dac„
nu poate pleca Ón c„l„torie pentru c„ nu are actele Ón regul„ sau dac„ este Óntors de la grani˛„ de c„tre poli˛ia de frontier„.
6. Turistul trebuie s„ depun„ Ón scris cererea de renun˛are la pachetul de servicii turistice, cu num„r de Ónregistrare la Agen˛ia la care a
achitat serviciile. Œn caz contrar, cererea de renun˛are nu este luat„ Ón considerare.
7. Agen˛ia va acorda desp„gubiri Ón func˛ie de gradul de nerespectare a obliga˛iilor din contract.
VI. Reclama˛ii
1. Œn cazul Ón care turistul este nemul˛umit de serviciile turistice primite, acesta are obliga˛ia de a Óntocmi o sesizare Ón scris, clar ∫i
explicit, cu privire la deficien˛ele constatate la fa˛a locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt
at‚t Agen˛iei, c‚t ∫i prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. At‚t Agen˛ia, c‚t ∫i prestatorul de servicii turistice vor ac˛iona imediat pentru solu˛ionarea sesiz„rii. Œn cazul Ón care sesizarea nu este
solu˛ionat„ sau este solu˛ionat„ par˛ial, turistul va depune la sediul Agen˛iei o reclama˛ie Ón scris, Ón termen de maximum ... zile calendaristice de la
Óncheierea c„l„toriei, Agen˛ia urm‚nd ca, Ón termen de .... zile calendaristice, s„ comunice turistului desp„gubirile care i se cuvin.
VII. Asigur„ri — Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ∫i/sau a sumelor achitate de el Ón cazul insolvabilit„˛ii
sau falimentului Agen˛iei la Societatea de Asigurare .................................. din localitatea ......................................, str. ..............................
nr. ............., telefon ............................, fax ............................... .
Facultativ, turistul are posibilitatea Óncheierii unui contract de asigurare, care s„ acopere taxele de transfer, sau a unui contract de
asisten˛„ care s„ acopere taxele de repatriere Ón caz de accidente, de boal„ sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
VIII. Documentele contractului se constituie ca anex„ la acesta ∫i sunt urm„toarele:
a) voucherul, biletul de odihn„—tratament, biletul de excursie, dup„ caz;
b) programul turistic, Ón cazul ac˛iunilor turistice.
IX. Dispozi˛ii finale
1. Prezentul contract a fost Óncheiat Ón dou„ exemplare, c‚te unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face Ón conformitate cu prevederile prezentului contract ∫i cu respectarea
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 631/2001, cu modific„rile ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat ∫i sub forma unui catalog, pliant sau alt Ónscris, dac„ turistul este informat despre aceasta ∫i dac„
documentul con˛ine informa˛iile prev„zute de art. 10 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 107/1999, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 631/2001, cu modific„rile ulterioare.
Agen˛ia,
Denumirea ................................................
Reprezentantul .........................................
™tampila ....................................................

Turist,
Numele ...................................
Prenumele .................................
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