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ANEXA I 

LISTA DISPOZIȚIILOR DIN DREPTUL UNIUNII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 

ALINEATUL (1) 

(1) Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere 

de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea 

pentru produsele cu defect (OJ L 210 , 07.08.1985, p. 29 –33)
1
.  

(2) Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29). 

(3) Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 

privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite 

consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, p. 27). 

(4) Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 

privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe 

(JO L 171, 7.7.1999, p. 12). 

(5) Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 

privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special 

ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) 

(JO L 178, 17.7.2000, p. 1). 

(6) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 

2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman: 

articolele 86-100 (JO L 311, 28.11.2001, p. 67). 

(7) Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile 

de comunicații electronice (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 

24.4.2002, p. 51–77). 

(8) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 

privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 

comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37): articolul 13. 

(9) Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 

2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum 

(JO L 271, 9.10.2002, p. 16). 

(10) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de 

asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau 

întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 

(JO L 46, 17.2.2004, p. 1). 

(11) Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 

privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de 

consumatori (JO L 149, 11.6.2005, p. 22). 

                                                 
1 Respectiva directivă a fost modificată prin Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor 

cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru 

produsele cu defecte (JO L 141, 4.6.1999, p. 20 - 21) 
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(12) Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu 

mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1). 

(13) Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, 27.12.2006, p. 21): 

articolul 1, articolul 2 litera (c) și articolele 4-8. 

(14) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36). 

(15) Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

(JO L 315, 3.12.2007, p. 14). 

(16) Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 

privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 

87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66). 

(17) Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în 

Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3): articolele 22, 23 și 24. 

(18) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 

amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 

1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

(JO L 353, 31.12.2008, p. 1–1355). 

(19) Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 

2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare 

la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la 

contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, 

precum și la contractele de revânzare și de schimb (JO L 33, 3.2.2009, p. 10). 

(20) Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a 

Directivei 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55–93). 

(21) Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de 

abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94–136). 

(22) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de 

coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele 

de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32–96). 

(23) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11–18). 

(24) Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 

2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a 

activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 

2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 

10.10.2009, p. 7–17). 
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(25) Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 

2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10–35). 

(26) Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența 

consumului de combustibil și alți parametri esențiali (JO L 342 22.12.2009, p. 46–58). 

(27) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 

2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de 

reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1–155): articolele 183, 184, 

185 și 186. 

(28) Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 

privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 

administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 

massmedia audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 

15.4.2010, p. 1): articolele 9, 10, 11 și articolele 19-26. 

(29) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 

privind performanța energetică a clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13-35). 

(30) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1–19). 

(31) Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 

24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi 

navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

(JO L 334, 17.12.2010, p. 1).  

(32) Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și 

autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 

28.2.2011, p. 1). 

(33) Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 

privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere 

(JO L 88, 4.4.2011, p. 45-65). 

(34) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 

privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a 

Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și 

(UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1–73). 

(35) Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 

2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a 

Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și 

de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64). 

(36) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 

1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 

87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 

1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a 
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Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a 

Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18–63). 

(37) Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor 

de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22–37). 

(38) Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în 

interiorul Uniunii (JO L 172, 30.6.2012, p. 10–35). 

(39) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 

2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 

2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 

14.11.2012, p. 1–56). 

(40) Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 

privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (JO L 165, 

18.6.2013, p. 63): articolul 13. 

(41) Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum 

(Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, p. 1): 

articolul 14. 

(42) Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, 

p. 1–17). 

(43) Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 

25.4.2013, p. 18–38). 

(44) Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile 

rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a 

Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34): articolele 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capitolul 10 și anexele I și II. 

(45) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 

privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și 

a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349–496). 

(46) Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 

privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea 

conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 

28.8.2014, p. 214): articolele 3-18 și articolul 20 alineatul (2). 

(47) Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 

25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie 

asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 

2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 

90/314/CEE a Consiliului (JO L 326, 11.12.2015, p. 1). 

(48) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la 



 

RO 5  RO 

produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) 

(JO L 352, 9.12.2014, p. 1–23). 

(49) Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 

29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 

19.5.2015, p. 98–121). 

(50) Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 

25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a 

Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 

nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, 

p. 35127). 

(51) Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și 

de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile 

utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a 

Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de 

comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO L 310, 26.11.2015, p. 1–18). 

(52) Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 

2016 privind distribuția de asigurări (reformare) (JO L 26, 2.2.2016, p. 19–59). 

(53) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1–88). 

(54) Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 

14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea 

de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37–85). 

(55) Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în 

cadrul pieței interne (JO L 168, 30.6.2017, p. 1). 

(56) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de 

valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, 

p. 1282). 

(57) Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 iunie 2017 privind fondurile de piață monetară (JO L 169, 30.6.2017, p. 8–45). 

(58) Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 

2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a 

Directivei 2010/30/UE (JO L 198, 28.7.2017, p. 1–23). 

(59) Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 

28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de 

discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe 

piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și 

(UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE (JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1). 
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ANEXA II 

TABEL DE CORESPONDENȚĂ 

Directiva 2009/22/CE Prezenta directivă  

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) 

Articolul 1 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (1) 

- Articolul 2 alineatul (2) 

- Articolul 3 

Articolul 2 alineatul (1)  Articolul 5 alineatul (1) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) Articolul 5 alineatul (2) literele (a) și (b) 

Articolul 12 

- Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf  

 

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) Articolul 5 alineatul (3) 

Articolul 9 

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) Articolul 14 

Articolul 2 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (3) 

Articolul 3 Articolul 4 alineatele (1)-(3) 

- Articolul 4 alineatul (4)  

- Articolul 4 alineatul (5) 

- Articolul 5 alineatul (4) 

 

- Articolul 6 

- Articolul 7 

-  Articolul 8 

- Articolul 10 

- Articolul 11 

- Articolul 13 

- Articolul 15 
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Articolul 4 Articolul 16 

Articolul 5 - 

Articolul 6 Articolul 18 

Articolul 7 Articolul 1 alineatul (2) 

Articolul 8 Articolul 19 

Articolul 9 Articolul 17 

- Articolul 20 

Articolul 10 Articolul 21 

Articolul 11 Articolul 22 

 


