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ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societ„˛ilor comerciale

D

es

Av‚nd Ón vedere:
— faptul c„ adoptarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorb˛ie cu Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie a
creat cadrul organizatoric pentru unificarea atribu˛iilor Ón materia privatiz„rii, dar reglement„rile Ón domeniu sunt cuprinse Ón
acte normative ale c„ror decorel„ri au creat confuzii ∫i Ónt‚rzieri Ón aplicarea lor ∫i au produs prelungiri nejustificate sau
e∫ecuri ale procesului de privatizare/restructurare;
— necesitatea unui cadru legislativ corelat Ón materia privatiz„rii/restructur„rii privind finalizarea cu celeritate ∫i Ón
condi˛ii de transparen˛„ a privatiz„rii societ„˛ilor comerciale cu capital majoritat de stat, Ón condi˛iile cre„rii cadrului
legislativ unitar Ón domeniu;
— faptul c„ interesul public al societ„˛ii, de ocrotire a intereselor na˛ionale Ón activitatea economic„, respectiv
interesul general al statului de a crea cadrul favorabil valorific„rii tuturor factorilor de produc˛ie ar putea fi periclitate de
am‚narea finaliz„rii procesului de privatizare, respectiv de prelungirea unei st„ri de instabilitate economico-financiar„ a
societ„˛ilor comerciale aflate Ón portofoliul statului, precum ∫i a unei st„ri de instabilitate social„ Ón ceea ce prive∫te
ocuparea for˛ei de munc„,
se impune modificarea Ón regim de urgen˛„ a cadrului legal prin m„suri apreciate ca reprezent‚nd o situa˛ie extraordinar„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 381
din 29 decembrie 1997, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 3, literele d), e) ∫i m) se modific„ ∫i vor
avea urm„torul cuprins:
îd) active Ónseamn„ bunuri, ansambluri de bunuri sau
investi˛ii nefinalizate ∫i sistate, din patrimoniul unei
persoane juridice, care pot fi separate ∫i organizate s„
func˛ioneze independent, distinct de restul activit„˛ii
persoanei juridice, cum ar fi unit„˛i ∫i subunit„˛i de
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r) flux opera˛ional al societ„˛ii Ónseamn„ circula˛ia
continu„ a materiei prime, a semifabricatelor ∫i a altora
asemenea, Ón succesiunea opera˛iilor dintr-un proces
tehnologic aflat Ón func˛iune;
s) op˛iune Ónseamn„ posibilitatea institu˛iei publice sau a
societ„˛ilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ca, Ón
cadrul v‚nz„rii de ac˛iuni, s„ transmit„ cump„r„torului
pachetului majoritar de ac˛iuni ∫i dreptul de proprietate
asupra unui pachet minoritar de ac˛iuni, ulterior
v‚nz„rii-cump„r„rii pachetului majoritar, Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
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3. Dup„ alineatul (6) al articolului 13 se introduc trei noi
alineate, alineatele (7)—(9), cu urm„torul cuprins:
î(7) Institu˛iile publice implicate Ón v‚nzarea ac˛iunilor
sau societ„˛ilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din
Legea nr. 137/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, pot negocia, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, exercitarea unei op˛iuni Ón contractele de
v‚nzare-cump„rare a pachetelor majoritare de ac˛iuni.
(8) Negocierea op˛iunii, v‚nzarea ac˛iunilor care fac
obiectul acesteia, pre˛ul pentru fiecare dintre aceste ac˛iuni
ale pachetului minoritar, termenul de exercitare a op˛iunii,
precum ∫i exercitarea sau nu a op˛iunii se fac de c„tre
institu˛ia public„ implicat„, respectiv de c„tre societ„˛ile
comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón baza mandatului
acordat de Guvern. Pre˛ul ob˛inut pentru fiecare dintre
ac˛iunile pachetului minoritar la momentul exercit„rii op˛iunii
nu poate fi mai mic dec‚t pre˛ul ob˛inut pentru fiecare
dintre ac˛iunile pachetului majoritar.
(9) Op˛iunea, definit„ conform dispozi˛iilor alin. (7) ∫i (8),
precum ∫i ale art. 3 lit. s), este valabil„ ∫i poate fi
exercitat„ numai dac„, prin hot„r‚re a Guvernului, respectiv
prin ordin al conduc„torului institu˛iei publice implicate, s-au
aprobat elementele esen˛iale ale op˛iunii, pre˛ul ac˛iunilor ∫i
s-a decis exercitarea op˛iunii. Exercitarea op˛iunii poate fi
stabilit„ prin hot„r‚re a Guvernului, respectiv prin ordin al
conduc„torului institu˛iei publice implicate, ∫i ulterior stabilirii
pre˛ului.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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produc˛ie, de comer˛ sau de prest„ri de servicii, sec˛ii,
ateliere, ferme, spa˛ii comerciale, spa˛ii de cazare sau de
alimenta˛ie public„, spa˛ii pentru birouri sau alte bunuri de
acela∫i gen, inclusiv terenul destinat acestora;
e) cump„r„tor Ónseamn„ orice persoan„ fizic„ sau
juridic„, rom‚n„ sau str„in„, precum ∫i un grup de dou„
sau mai multe persoane fizice ∫i/sau juridice, rom‚ne
∫i/sau str„ine, cu sau f„r„ personalitate juridic„, care
formuleaz„ o ofert„ comun„ de cump„rare Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e de urgen˛„. Cump„r„tor de ac˛iuni nu
poate fi o persoan„ juridic„ rom‚n„ de drept public, o
societate comercial„ la care statul rom‚n ori o autoritate a
administra˛iei publice locale rom‚ne de˛ine mai mult de
33% din totalul ac˛iunilor cu drept de vot Ón adunarea
general„ a ac˛ionarilor sau un grup de investitori av‚nd ca
membru o astfel de persoan„ juridic„;
..............................................................................................
m) obliga˛ii bugetare Ónseamn„ obliga˛ii rezultate din
impozite, taxe, contribu˛ii sau alte venituri bugetare, inclusiv
major„ri de Ónt‚rziere aferente acestora, datorate c„tre
bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat,
bugetele locale, bugetul asigur„rilor sociale de s„n„tate ∫i
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, precum ∫i obliga˛iile la
fondul de risc, rezultate din sumele pl„tite de Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor Ón calitate de Ómprumutat sau
garant Ón contul beneficiarilor de Ómprumuturi directe sau
garantate, reprezent‚nd rate de capital, dob‚nzi,
comisioane sau alte costuri, precum ∫i comisionul la fondul
de risc, inclusiv major„rile de Ónt‚rziere aferente acestora;“.
2. La articolul 3, dup„ litera n) se introduc patru noi
litere, literele o)—s), cu urm„torul cuprins:
îo) societate comercial„ cu impact deosebit Óntr-un anumit
domeniu de activitate sau Óntr-o regiune Ónseamn„ acea
societate care se afl„ Ón oricare dintre urm„toarele situa˛ii:
(i) este unic produc„tor Ón Rom‚nia pentru unul sau
mai multe produse;
(ii) Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Óntr-o zon„ monoindustrial„ sau asigur„ un num„r minim de 5% din
num„rul existent de locuri de munc„ dintr-o
anumit„ zon„ economic„;
p) flux tehnologic al societ„˛ii Ónseamn„ circula˛ia continu„
a materiei prime, a semifabricatelor ∫i a altora asemenea,
Ón succesiunea opera˛iilor dintr-un proces tehnologic
proiectat;

tu

2

Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 50.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea situa˛iei juridice a unor imobile situate Ón municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (2), al art. 14 alin. (1) ∫i al art. 20 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Ónscrierea Ón domeniul public al
statului a imobilului-teren situat Ón municipiul Bucure∫ti, aflat
Ón administrarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
nr. 1.

Art. 2. — Se aprob„ trecerea din administrarea
Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei Ón
administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementare Ón
Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei a unei p„r˛i din
imobilul av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
nr. 2.
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Art. 3. — (1) Se aprob„ Ónchirierea prin licita˛ie a unei
suprafe˛e de 10 m2, aflat„ Ón imobilul-cl„dire, proprietate
public„ a statului, situat Ón municipiul Bucure∫ti,
Bd. Libert„˛ii nr. 14, care se afl„ Ón administrarea
Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, Ón
scopul utiliz„rii acesteia ca bufet de incint„.

(2) Datele de identificare a imobilului-cl„dire Ón care se
afl„ suprafa˛a de 10 m2, ce urmeaz„ s„ fie utilizat„ ca
bufet de incint„, sunt prev„zute Ón anexa nr. 3.
(3) Chiria stabilit„ ca urmare a desf„∫ur„rii procedurii de
licita˛ie ce se pl„te∫te de c‚∫tig„torul licita˛iei va fi virat„
integral la bugetul de stat.
Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Bálint Márton Porcsalmi,
secretar de stat
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementare
Ón Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei,
Dan Cristian Georgescu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 523.
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DATELE DE IDENTIFICARE
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a imobilului care se Ónscrie Ón domeniul public al statului, aflat Ón administrarea
Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Persoana juridic„
Ón administrarea c„reia
se afl„ imobilul

Municipiul Bucure∫ti,
Bd. Libert„˛ii nr. 14

Ministerul Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Valoarea
de inventar
(lei)

Suprafa˛a terenului = 995,03 m2

485.575
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Adresa imobilului
care se Ónscrie Ón domeniul
public al statului
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ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

Municipiul Bucure∫ti,
Bd. Libert„˛ii nr. 14

Persoana juridic„
Ón administrarea
c„reia se afl„ imobilul

D

Adresa imobilului

es
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a imobilului care trece din administrarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementare Ón Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei
Persoana juridic„
Ón administrarea
c„reia trece imobilul

Ministerul Comunica˛iilor Autoritatea Na˛ional„ pentru
∫i Tehnologiei Informa˛iei Reglementare Ón Comunica˛ii
∫i Tehnologia Informa˛iei

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Suprafa˛a
terenului = 171,07 m2

Valoarea
de inventar
(lei)

83.483,82

ANEXA Nr. 3
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului-cl„dire pentru care se aprob„ Ónchirierea prin licita˛ie a unei suprafe˛e de 10 m2, aflat Ón administrarea
Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei

Adresa imobilului

Municipiul Bucure∫ti,
Bd. Libert„˛ii nr. 14

Persoana juridic„
Ón administrarea
c„reia se afl„ imobilul

Ministerul Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei

Num„rul de inventar
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice

34.387

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Suprafa˛a cl„dirii = 3.668,36 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru derularea ∫i finalizarea privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale
Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 9 alin. (2) ∫i (3) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor m„suri pentru punerea Ón aplicare a strategiei,
precum ∫i privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii acestei societ„˛i, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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situa˛iile financiare auditate ale îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.,
elaborate conform prevederilor legale Ón vigoare, retratate ∫i
auditate Ón conformitate cu Standardele Interna˛ionale de
Raportare Financiar„, Ón condi˛iile contractului de
privatizare.
(4) Dup„ data semn„rii contractului de privatizare,
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor ∫i Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului pot mandata reprezentan˛ii
statului Ón Adunarea general„ a ac˛ionarilor îElectrica“ — S.A.
s„ aprobe transferul de c„tre cump„r„tor al drepturilor ∫i
obliga˛iilor dob‚ndite prin contractul de privatizare, Ón
condi˛iile prev„zute de acesta.
Art. 4. — Comisia pentru coordonarea privatiz„rii,
comisia de negociere, precum ∫i secretariatele tehnice
aferente acestora Ó∫i Ónceteaz„ activitatea la data Óndeplinirii
obliga˛iilor contractuale referitoare la calcularea ∫i Óncasarea
sumei reprezent‚nd ajustarea pre˛ului, astfel cum este
stipulat Ón contractul de privatizare prev„zut la art. 1.
Art. 5. — (1) Œncep‚nd cu data transferului dreptului de
proprietate asupra ac˛iunilor c„tre Enel S.p.A. din Italia,
potrivit contractului de privatizare, prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societ„˛ii
Comerciale de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
îElectrica“ — S.A., cu modific„rile ulterioare, nu mai sunt
aplicabile Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.
(2) Statutul îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., modificat
prin hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor, potrivit
prevederilor contractului de privatizare aprobat Ón
conformitate cu prevederile art. 1, va reprezenta actul
constitutiv aplicabil, acesta put‚nd fi modificat ∫i completat
Ón mod valabil prin hot„r‚rea adun„rii generale a
ac˛ionarilor, Ón condi˛iile contractului de privatizare, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 6. — Œn conformitate cu prevederile art. 216
alin. (10) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, îElectrica“ — S.A. va suporta plata sumelor
datorate consultantului conform contractului pentru servicii
de consultan˛„, din sumele Óncasate Ón urma privatiz„rii,
pentru ac˛iunile existente v‚ndute, conform contractului de
privatizare.
Art. 7. — (1) Pre˛ul de cump„rare al ac˛iunilor existente
se ajusteaz„ dup„ transferul dreptului de proprietate asupra
acestor ac˛iuni, Ón condi˛iile stabilite prin contractul de
privatizare, propor˛ional cu participa˛ia dob‚ndit„ de Enel
S.p.A., pentru a reflecta diferen˛a dintre valoarea activului
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Art. 1. — (1) Se aprob„ Óncheierea contractului de
privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.,
denumit„ Ón continuare îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.,
Óntre Societatea Comercial„ de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice îElectrica“ — S.A., denumit„ Ón
continuare îElectrica“ — S.A., Ón calitate de v‚nz„tor, ∫i
Enel S.p.A. din Italia, Ón calitate de cump„r„tor, av‚nd ca
obiect dob‚ndirea de c„tre Enel S.p.A. din Italia a unui
pachet de ac˛iuni reprezent‚nd 67,5% din capitalul social al
îElectrica Muntenia Sud“ — S.A. prin v‚nzarea-cump„rarea
unui num„r de 9.565.473 de ac˛iuni existente ∫i prin
emiterea ∫i subscrierea unui num„r de 10.301.278 de
ac˛iuni nou-emise, precum ∫i a unui num„r suplimentar de
ac˛iuni necesar pentru a dob‚ndi 67,5% din capitalul social
majorat, conform contractului de privatizare, Ón cadrul unei
opera˛iuni simultane de majorare a capitalului social, Ón
condi˛iile legii, Ón forma, termenii ∫i condi˛iile negociate Óntre
îElectrica“ — S.A. ∫i Enel S.p.A. din Italia, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, ∫i
se public„ Ómpreun„ cu prezenta hot„r‚re.
(2) Œn cazul Ón care Fondul Proprietatea Ó∫i exercit„
dreptul de preferin˛„ ∫i subscrie ac˛iuni pentru men˛inerea
cotei de participa˛ie la capitalul social al îElectrica Muntenia
Sud“ — S.A., cump„r„torul are dreptul de a subscrie un
num„r suplimentar de ac˛iuni, pentru a-∫i men˛ine o cot„
de participa˛ie la capitalul social de maximum 67,5%, Ón
condi˛iile contractului de privatizare.
Art. 2. — (1) Se Ómputernicesc Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor ∫i Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului s„ mandateze reprezentan˛ii statului Ón Adunarea
general„ a ac˛ionarilor îElectrica“ — S.A. pentru aprobarea
Óncheierii contractului de privatizare prev„zut Ón anex„ ∫i s„
desemneze persoana Ómputernicit„ s„ semneze acest
contract Ón numele îElectrica“ — S.A.
(2) Contractul de privatizare se semneaz„ Ón termen de
30 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
dar nu mai t‚rziu de 17 iulie 2007.
Art. 3. — (1) Se instituie administrarea interimar„, Ón
condi˛iile prev„zute Ón contractul de privatizare, la îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A. Óntre data semn„rii contractului de
privatizare ∫i data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor c„tre Enel S.p.A. din Italia.
(2) La sumele reprezent‚nd pre˛ul ac˛iunilor care se
v‚nd ∫i la sumele reprezent‚nd valoarea ac˛iunilor
nou-emise Ón cadrul opera˛iunii de majorare a capitalului
social nu vor fi calculate dob‚nzi Ón vederea consolid„rii
acestor sume Ón condi˛iile infla˛iei ∫i devaloriz„rii Óntre data
semn„rii contractului de privatizare ∫i data credit„rii contului
îElectrica“ — S.A. ∫i, respectiv, a contului îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A. cu sumele men˛ionate.
(3) Œn vederea semn„rii contractului de privatizare ∫i
execut„rii obliga˛iilor contractuale ale p„r˛ilor se vor utiliza

*) Anexa se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 387 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.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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net al îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a∫a cum este
prezentat„ Ón situa˛iile financiare corespunz„toare la data
convenit„ conform contractului de privatizare, ∫i valoarea
activului net al îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., reflectat„
Ón situa˛iile financiare ale îElectrica Muntenia Sud“ — S.A.,
elaborate Ón conformitate cu Standardele Rom‚ne∫ti de
Contabilitate, retratate ∫i auditate Ón conformitate cu
Standardele Interna˛ionale de Raportare Financiar„, la data
de 31 decembrie 2004.
(2) Valoarea de ajustare a pre˛ului de cump„rare,
determinat„ potrivit contractului de privatizare, va fi
transformat„, pentru scopul pl„˛ii, Ón euro, la cursul de
referin˛„ leu/euro stabilit de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei la
data finaliz„rii.
Art. 8. — îElectrica“ — S.A. va putea acorda garan˛ii Ón
contractul de privatizare Ón favoarea Enel S.p.A. pentru
prejudicii care ar putea fi suportate de aceasta ca urmare
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a unor acte, fapte sau opera˛iuni specifice care ar surveni
Ón leg„tur„ cu situa˛ia sau desf„∫urarea activit„˛ii îElectrica
Muntenia Sud“ — S.A. Óntre data semn„rii contractului de
privatizare ∫i data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor, Ón condi˛iile ∫i Ón limitele prevederilor din
contractul de privatizare.
Art. 9. — îElectrica“ — S.A. are un drept de op˛iune la
v‚nzare, ulterior transferului dreptului de proprietate asupra
pachetului majoritar de ac˛iuni la îElectrica Muntenia
Sud“ — S.A. c„tre Enel S.p.A., potrivit c„ruia îElectrica“ —
S.A. este Óndrept„˛it„ s„ solicite ∫i s„ ob˛in„ de la Enel
S.p.A. preluarea dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor
pe care îElectrica“ — S.A. le va de˛ine la îElectrica Muntenia
Sud“ — S.A. Ón momentul exercit„rii op˛iunii de v‚nzare, la
termenul ∫i Ón condi˛iile stabilite prin contractul de
privatizare, precum ∫i de legisla˛ia privatiz„rii Ón vigoare la
momentul exercit„rii acestui drept.
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privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
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CAPITOLUL I
Defini˛ii ∫i domeniul de aplicabilitate

D

es

Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ are ca obiect armonizarea
legisla˛iei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene
privind pachetele de servicii turistice v‚ndute sau oferite
spre v‚nzare pe teritoriul Rom‚niei, indiferent de locul de
realizare al acestora.
Art. 2. — Œn sensul prezentei ordonan˛e, prin urm„torii
termeni se Ón˛elege:
1. pachet de servicii turistice — combina˛ia prestabilit„ a
cel pu˛in dou„ dintre urm„toarele trei grupe de servicii, cu
condi˛ia ca durata neÓntrerupt„ a acestora s„ dep„∫easc„
24 de ore sau s„ cuprind„ o Ónnoptare, ∫i anume:
a) transport;
b) cazare;
c) alte servicii, f„r„ leg„tur„ cu transportul sau cazarea
sau care nu sunt accesorii ale acestora ∫i care reprezint„

o parte semnificativ„ a pachetului de servicii turistice, cum
ar fi: alimenta˛ie, tratament balnear, agrement ∫i altele
asemenea;
2. contract de comercializare a pachetului de servicii
turistice, denumit Ón continuare contract — acordul de
voin˛„ dintre agen˛ia de turism ∫i turist, care are ca obiect
cump„rarea unui pachet de servicii turistice de c„tre turist
∫i eliberarea documentelor de plat„ ∫i a documentelor de
c„l„torie de c„tre agen˛ia de turism;
3. agen˛ia de turism — orice unitate specializat„,
persoan„ juridic„, care organizeaz„, ofer„ ∫i vinde pachete
de servicii turistice sau componente ale acestora.
Agen˛iile de turism pot fi de urm„toarele tipuri:
a) agen˛ie de turism touroperatoare, av‚nd ca obiect de
activitate organizarea ∫i v‚nzarea pe cont propriu a
pachetelor de servicii turistice sau a componentelor
acestora, direct sau prin intermediari;

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Legea nr. 631/2001 pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.
Ordonan˛a Guvernului nr. 107/1999 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999 ∫i a mai fost
modificat„ prin:
— Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor
de servicii turistice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, respins„ prin Legea nr. 668/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 772 din 4 decembrie 2001;
— Legea nr. 282/2004 privind protec˛ia dob‚nditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purt‚nd asupra dob‚ndirii unui drept de
utilizare pe durat„ limitat„ a unor bunuri imobiliare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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de ordin general privind regimul pa∫apoartelor ∫i al vizelor
∫i formalit„˛ile de s„n„tate necesare pentru c„l„torie ∫i
∫edere.
Art. 10. — Organizatorul ∫i/sau detailistul trebuie s„
furnizeze Ón scris turistului, Óntr-un termen stabilit prin
contract, 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, num„rul de telefon ∫i de
fax ale reprezentan˛ei locale a organizatorului ∫i/sau a
detailistului ori, Ón lipsa acesteia, cele ale autorit„˛ilor locale
care pot ajuta turistul Ón caz de nevoie; Ón cazul Ón care
aceste reprezentan˛e sau autorit„˛i locale nu exist„, turistul
trebuie s„ dispun„ de un num„r de apel de urgen˛„ sau
de orice alt„ informa˛ie care s„ Ói permit„ contactarea
organizatorului ∫i/sau a detailistului;
c) pentru c„l„toriile ∫i ∫ederile minorilor, informa˛ii care
s„ permit„ stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu
responsabilul de la locul ∫ederii copilului;
d) posibilitatea semn„rii unui contract de asigurare
facultativ„, care s„ acopere taxele de transfer al turistului,
sau a unui contract de asisten˛„, care s„ acopere taxele
de repatriere Ón caz de accidentare sau de boal„.

or

b) agen˛ie de turism detailist„, care vinde sau ofer„
spre v‚nzare, Ón contul unei agen˛ii de turism
touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente
ale acestora contractate cu aceasta;
4. consumator — orice persoan„ care cump„r„ sau se
angajeaz„ s„ cumpere pachetul de servicii turistice —
contractant principal — sau orice persoan„ Ón numele
c„reia contractantul principal se angajeaz„ s„ cumpere
pachetul de servicii turistice — al˛i beneficiari — sau orice
persoan„ Ón favoarea c„reia contractantul principal sau al˛i
beneficiari cedeaz„ pachetul de servicii turistice —
cesionarul.
Art. 3. — Œn sensul prezentelor prevederi, turistul este
persoana definit„ ca beneficiar la art. 2 pct. 4 sau care a
cump„rat pachetul de servicii turistice ori componente ale
acestuia de la agen˛ia de turism.
Art. 4. — Facturarea separat„ a diferitelor presta˛ii ale
aceluia∫i pachet de servicii nu exonereaz„ agen˛ia de
turism touroperatoare sau detailist„ de obliga˛iile ce decurg
din prezenta ordonan˛„.
Art. 5. — Dac„ o agen˛ie de turism ac˛ioneaz„ Ón
calitate de intermediar pentru o agen˛ie de turism
touroperatoare care nu este stabilit„ Ón Rom‚nia, aceasta
este considerat„ organizator de c„l„torii turistice Ón
raporturile cu turistul.

el
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CAPITOLUL III
Contractul de comercializare a pachetului
de servicii turistice

Art. 6. — Orice informa˛ii privind pachetul de servicii
turistice, pre˛ul acestuia ∫i toate celelalte condi˛ii aplicabile
contractului, comunicate de organizator sau de detailist
consumatorului, trebuie s„ con˛in„ indica˛ii corecte ∫i clare,
care s„ nu permit„ interpret„ri echivoce ale acestora.
Art. 7. — Agen˛ia de turism are obliga˛ia s„ furnizeze
turi∫tilor, Ón scris, Ón vederea Óncheierii contractului,
informa˛ii referitoare la:
a) localitatea de destina˛ie;
b) ruta de parcurs;
c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate,
caracteristicile ∫i categoria acestuia/acestora;
d) tipul unit„˛ilor de cazare, adresele ∫i categoriile de
clasificare a acestora;
e) serviciile de mas„ oferite ∫i categoria de clasificare a
unit„˛ilor de alimenta˛ie;
f) durata programului, cu indicarea datei sosirii ∫i a
plec„rii;
g) informa˛ii generale privind regimul pa∫apoartelor ∫i al
vizelor, precum ∫i al asigur„rilor de s„n„tate necesare
pentru c„l„torie ∫i sejur;
h) cuantumul avansului, dac„ este cazul, precum ∫i
termenul pentru achitarea restului de plat„;
i) num„rul minim de persoane necesar pentru realizarea
programului ∫i termenul limit„ pentru informarea turistului, Ón
caz de anulare a c„l„toriei turistice;
j) posibilit„˛i de Óncheiere a unor asigur„ri facultative
pentru asisten˛„ Ón caz de boal„, accidente ∫i altele
asemenea;
k) durata pentru care opereaz„ oferta turistic„.
Art. 8. — Informa˛iile con˛inute Ón materialele publicitare
turistice angajeaz„ organizatorul sau detailistul de c„l„torii
turistice, Ón afara cazului Ón care:
a) eventualele schimb„ri Ón aceste informa˛ii au fost
comunicate Ón mod clar turistului Ónaintea Óncheierii
contractului;
b) modific„rile au fost efectuate, cu acordul p„r˛ilor
contractante, ulterior Óncheierii contractului.
Art. 9. — Organizatorul ∫i/sau detailistul trebuie s„
comunice turistului, Ón scris sau prin orice alt„ form„
corespunz„toare, Ónaintea Óncheierii contractului, informa˛iile

Art. 11. — (1) Agen˛ia de turism touroperatoare sau
detailist„ este obligat„ s„ furnizeze turistului un bon de
comand„ numai Ón cazul solicit„rii unor pachete de servicii
turistice care nu fac parte din oferta agen˛iei de turism.
(2) Contractul ia na∫tere Ón momentul Ón care turistul
prime∫te confirmarea scris„ a rezerv„rii, ce se transmite de
organizatorul sau detailistul c„l„toriei turistice, care
ac˛ioneaz„ Ón numele organizatorului, Ón cel mult 60 de zile
calendaristice de la data semn„rii bonului de comand„.
(3) Œn cazul Ón care con˛inutul bonului de comand„
difer„ de con˛inutul confirm„rii c„l„toriei turistice sau dac„
aceast„ confirmare nu s-a f„cut Ón termenul de 60 de zile
calendaristice de la data semn„rii bonului de comand„,
turistul poate considera c„ voiajul nu a fost rezervat ∫i are
dreptul la rambursarea imediat„ a tuturor sumelor deja
pl„tite.
(4) Nerespectarea dispozi˛iilor cuprinse la alin. (1)—(3)
nu Ómpiedic„ Óncheierea cu Ónt‚rziere a contractului de
comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent de
perioada r„mas„ p‚n„ la plecare, dac„ p„r˛ile sunt de
acord.
Art. 12. — (1) Bonul de comand„ cuprinde urm„toarele
elemente:
a) destina˛ia/destina˛iile c„l„toriei turistice, durata ∫i
datele de sosire ∫i de plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport ∫i categoria acestuia/
acestora;
c) tipul ∫i categoria structurilor de primire;
d) serviciile de mas„ (pensiune complet„/demipensiune/
mic dejun);
e) programul turistic solicitat;
f) num„rul de persoane pentru care se comand„
pachetul de servicii turistice, num„rul de copii, v‚rsta ∫i
actele de identificare a acestora;
g) alte solicit„ri speciale.
(2) Contractul cuprinde cel pu˛in urm„toarele clauze:
a) destina˛ia/destina˛iile c„l„toriei turistice ∫i, Ón cazul
perioadelor de sejur, durata ∫i datele de sosire ∫i de
plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate,
caracteristicile
∫i
categoriile
de
clasificare
a
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CAPITOLUL II
Informarea turistului
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(2) Pre˛urile stabilite Ón contract nu pot fi majorate, Ón
niciun caz, Ón cursul celor 20 de zile calendaristice care
preced data plec„rii.
(3) Œn cazul Ón care pre˛urile stabilite Ón contract sunt
majorate cu peste 10%, indiferent de motivele major„rii,
turistul poate rezilia contractul f„r„ nicio obliga˛ie fa˛„ de
agen˛ia de turism, aceasta din urm„ av‚nd obliga˛ia de a
rambursa imediat turistului toate sumele aferente c„l„toriei
turistice pl„tite de acesta, inclusiv comisionul.
Art. 15. — Œn cazul Ón care agen˛ia de turism este
nevoit„ s„ modifice una dintre prevederile esen˛iale ale
contractului, aceasta are obliga˛ia s„ informeze turistul cu
cel pu˛in 15 zile Ónainte de data plec„rii, iar acesta este
obligat s„ comunice agen˛iei de turism, Ón termen de 5 zile
de la primirea Ón∫tiin˛„rii, hot„r‚rea sa de a opta fie pentru:
a) rezilierea contractului f„r„ plat„ de penalit„˛i;
b) acceptarea noilor condi˛ii ale contractului.
Art. 16. — Œn cazul Ón care turistul reziliaz„ contractul
conform prevederilor art. 15 sau agen˛ia de turism
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˛ia de turism;
b) s„ accepte un pachet de servicii de calitate
inferioar„, propus de agen˛ia de turism, cu rambursarea
imediat„ a diferen˛ei de pre˛;
c) s„ i se ramburseze imediat toate sumele achitate Ón
virtutea contractului.
Art. 17. — Turistul poate s„ rezilieze Ón orice moment,
Ón totalitate sau Ón parte, contractul. Œn cazul Ón care turistul
reziliaz„ contractul pentru un motiv care Ói este imputabil,
el va desp„gubi agen˛ia de turism pentru prejudiciul creat
acesteia ca urmare a rezilierii. Desp„gubirea se poate
ridica la maximum pre˛ul c„l„toriei turistice.
Art. 18. — Œn cazurile men˛ionate la art. 15 ∫i 16
turistul are dreptul s„ solicite agen˛iei de turism ∫i o
desp„gubire pentru neÓndeplinirea prevederilor contractului
ini˛ial, cu excep˛ia cazurilor Ón care:
a) anularea s-a f„cut datorit„ nerealiz„rii num„rului
minim de persoane men˛ionat Ón contract, iar agen˛ia de
turism a informat turistul Ón scris, Ón termenul men˛ionat Ón
contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile
calendaristice premerg„toare datei plec„rii;
b) anularea s-a datorat unui caz de for˛„ major„, prin
acesta Ón˛eleg‚ndu-se circumstan˛e anormale ∫i
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;
c) anularea s-a f„cut din vina turistului.
Art. 19. — Œn cazul Ón care, dup„ Ónceperea c„l„toriei
turistice, o parte important„ din serviciile prev„zute Ón
contract nu este realizat„ sau agen˛ia de turism
organizatoare 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;
b) s„ restituie turistului sumele ce reprezint„ diferen˛a
dintre serviciile 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.
Art. 20. — (1) Agen˛ia de turism este r„spunz„toare
pentru buna executare a obliga˛iilor asumate prin contract,
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acestuia/acestora, datele, orele ∫i locurile de plecare/sosire,
la ducere ∫i la Óntoarcere;
c) Ón cazul Ón care pachetul de servicii turistice include
∫i cazarea, adresa ∫i categoria de clasificare ale structurilor
de primire turistice, Ón conformitate cu reglement„rile ˛„rilor
de primire;
d) serviciile de mas„ furnizate: pensiune complet„,
demipensiune, mic dejun;
e) dac„ realizarea pachetului de servicii turistice
necesit„ un num„r minim de persoane, data limit„ de
informare a turistului privind anularea c„l„toriei turistice
comandate;
f) ruta;
g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse
Ón pre˛ul total convenit al pachetului de servicii turistice;
h) denumirea ∫i sediul/adresa agen˛iei/agen˛iilor de
turism organizatoare ∫i, dup„ caz, ale agen˛iei de turism
detailiste ∫i ale societ„˛ii de asigur„ri;
i) pre˛ul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor Ón
care acesta poate fi modificat, ∫i tarifele pentru anumite
servicii: taxe de aterizare, Ómbarcare/debarcare Ón porturi ∫i
pe aeroporturi, taxe de turist, dac„ acestea nu sunt incluse
Ón pre˛ul pachetului de servicii turistice;
j) termenele ∫i modalitatea de plat„;
k) solicit„rile speciale ale turistului f„cute cunoscute
agen˛iei de turism organizatoare sau celei detailiste Ón
momentul efectu„rii comenzii ∫i acceptate de cele dou„
p„r˛i;
l) termenele Ón care turistul trebuie s„ transmit„ o
eventual„ reclama˛ie pentru neexecutarea sau executarea
necorespunz„toare a contractului de c„l„torie turistic„;
m) condi˛iile de modificare ∫i de reziliere a contractului;
n) obliga˛iile agen˛iei/agen˛iilor de turism Ón cazul anul„rii
c„l„toriei, al Ónlocuirii sau al neasigur„rii unor servicii;
o) posibilitatea de transfer al contractului de c„tre turist
unei ter˛e persoane ∫i modul de realizare a acestuia;
p) eventualele modific„ri pe care agen˛ia de turism le
poate aduce serviciilor cump„rate;
r) r„spunderea agen˛iei ∫i desp„gubirea turistului Ón
cazul nerespect„rii clauzelor contractuale.
(3) Œn toate cazurile agen˛ia de turism are obliga˛ia s„
Ónm‚neze turistului un exemplar din contract.
(4) 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 la alin. (2).
Art. 13. — (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 prev„zute Ón pachetul de servicii turistice
contractat.
(2) Cesionarea poate fi realizat„ numai cu anun˛area
agen˛iei de turism semnatare a contractului.
(3) 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.
Art. 14. — (1) Pre˛urile stabilite Ón contract nu pot fi
modificate, cu excep˛ia cazului Ón care contractul prevede
Ón mod explicit acest lucru, at‚t Ón vederea major„rii, c‚t ∫i
a reducerii, precum ∫i modul de calcul al acestora, ∫i
numai dac„ modificarea are loc ca urmare a varia˛iilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeven˛elor ∫i taxelor aferente serviciilor de
aterizare, debarcare/Ómbarcare Ón porturi ∫i aeroporturi ∫i a
taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de
servicii turistice contractat.
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alin. (1) Óncepe s„ curg„ de la data decesului, dar nu mai
t‚rziu de 3 ani de la data execut„rii presta˛iei prev„zute Ón
contract.
(3) Ac˛iunile c„rora le-a dat na∫tere un contract de
comercializare a pachetului de servicii turistice care cade
sub inciden˛a prezentei ordonan˛e, altele dec‚t cele
prev„zute la alin. (1) ∫i (2), se prescriu Ón termen de un an.
(4) Termenul de prescrip˛ie curge de la data la care
contractul prevede c„ ia sf‚r∫it presta˛ia ce a dat na∫tere
diferendului.
CAPITOLUL V
Supravegherea activit„˛ii de organizare
sau de intermediere de c„l„torii turistice
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Art. 26. — Controlul respect„rii dispozi˛iilor prezentei
ordonan˛e se face de c„tre organele de specialitate ale
Ministerului pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii, Comer˛,
Turism ∫i Profesii Liberale ∫i ale Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor.
Art. 27. — Organele de control efectueaz„ verific„ri la
sesizarea persoanelor prejudiciate prev„zute la art. 2 pct. 4
∫i din oficiu.
Art. 28. — Organizatorul ∫i/sau intermediarul de c„l„torii
turistice are obliga˛ia de a prezenta Ón original organelor de
control contractele Óncheiate cu turi∫tii.
Art. 29. — Organele de control Óncheie, dup„ caz,
procese-verbale Ón care se consemneaz„ faptele constatate
cu ocazia verific„rilor f„cute ∫i se Ónscriu articolele din
ordonan˛„ Ónc„lcate ∫i vor aplica sanc˛iunea prev„zut„ de
lege.
CAPITOLUL VI
Sanc˛iuni
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inclusiv Ón situa˛ia Ón care aceste obliga˛ii trebuiau
Óndeplinite de c„tre o alt„ agen˛ie de turism sau de c„tre
al˛i prestatori de servicii.
(2) De la prevederile alin. (1) se excepteaz„
urm„toarele 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„.
Art. 21. — (1) Pentru daunele materiale cauzate de
nerespectarea de c„tre agen˛ia de turism organizatoare a
serviciilor cuprinse Ón contract, responsabilitatea acesteia
privind desp„gubirea turistului nu poate dep„∫i de dou„ ori
pre˛ul pachetului de servicii turistice Ónscris Ón contract.
(2) Agen˛ia de turism organizatoare ∫i/sau detailist„ nu
poate exclude sau nu poate limita responsabilitatea ei
pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de r„nirea
turistului ca urmare a ac˛iunilor ori a neglijen˛ei ei.
Art. 22. — (1) Deficien˛ele constatate de c„tre turist la
fa˛a locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii
contractat, vor fi sesizate prompt, Ón scris, at‚t prestatorului
de servicii, c‚t ∫i agen˛iei de turism de la care turistul a
cump„rat pachetul de servicii turistice.
(2) Aceast„ obliga˛ie a turistului trebuie men˛ionat„ clar
∫i explicit Ón contract.
Art. 23. — Œn cazul unor reclama˛ii ale turistului cu
privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agen˛ia
de turism organizatoare, agen˛ia de turism detailist„,
precum ∫i prestatorii de servicii vor ac˛iona imediat pentru
solu˛ionarea reclama˛iilor ∫i vor face proba eforturilor
depuse de ei Ón acest scop.
Art. 24. — (1) Agen˛ia de turism parte contractant„
trebuie s„ dovedeasc„ cu garan˛ii acoperitoare sau prin
poli˛e de asigurare c„ poate asigura, Ón caz de
insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor
achitate de turist, precum ∫i a celor necesare Ón vederea
repatrierii acestuia.
(2) Sistemul prin poli˛e de asigurare se va aplica
Óncep‚nd cu data de 1 octombrie 2000 pentru agen˛iile de
turism nou-Ónfiin˛ate, iar pentru celelalte agen˛ii de turism,
e∫alonat, pe m„sura expir„rii termenului de valabilitate a
scrisorilor de garan˛ie bancar„ sau a angajamentelor de
plat„ Ón favoarea Ministerului Turismului, dar nu mai t‚rziu
de 1 ianuarie 2001.
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CAPITOLUL IV
Ac˛iuni Ón justi˛ie
Art. 25. — (1) Ac˛iunile c„rora le poate da na∫tere un
contract de comercializare a pachetului de servicii turistice
care cade sub inciden˛a prezentei ordonan˛e, din cauz„ de
deces, de r„nire sau alt„ atingere a integrit„˛ii fizice ori
psihice a turistului, se prescriu dup„ 2 ani.
(2) Œn cazul r„nirii sau al altei atingeri aduse integrit„˛ii
fizice ori psihice, care a cauzat moartea dup„ data la care
contractul prevedea c„ ia sf‚r∫it presta˛ia ce a dat na∫tere
la diferend, termenul de prescrip˛ie de 2 ani prev„zut la

Art. 30. — Dispozi˛iile prezentei ordonan˛e se
completeaz„ cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 21/1992 privind protec˛ia consumatorilor, republicat„.
Art. 31. — Constituie contraven˛ie, Ón m„sura Ón care
fapta nu este s„v‚r∫it„ Ón astfel de condi˛ii Ónc‚t, potrivit
legii penale, s„ fie considerat„ infrac˛iune, Ónc„lcarea
prevederilor art. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, art. 16 lit. c),
art. 19, art. 20 alin. (1), art. 23 ∫i 25.
Art. 32. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 31 se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 400 lei la 1.000 lei.
(2) Prevederile prezentei ordonan˛e se completeaz„ cu
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, cu excep˛ia celor de la art. 27—29.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 33. — (1) Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare dup„
60 de zile de la publicarea ei Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
(2) Pe aceea∫i dat„ se abrog„ orice dispozi˛ii contrare.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 387/7.VI.2007 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 0,50 lei

&JUYDGY|153646]
ISSN 1453—4495

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

