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Introducere. Dreptul de re-
vocare își are originea în 

sistemele juridice naționale ale 
diverselor țări europene, dar în 
ultimii ani a devenit o caracteris-
tică proeminentă a dreptului eu-
ropean al contractelor. Serie de 
directive emise între 1985 și 2011 
au introdus dreptul de revocare în 
tranzacțiile cu privire la asigurări-
le de viață, operațiunile de time-
sharing, vânzarea la distanță a bu-
nurilor și serviciilor financiare și 
creditele pentru consumători. În 
aceeași ordine de idei, Legea au-
tohtonă privind drepturile consu-
mătorilor la încheierea contracte-
lor reglementează dreptul consu-
matorului de a revoca un contract 
la distanţă sau un contract negoci-
at în afara spaţiilor comerciale în 
termen de 14 zile calendaristice, 
fără justificarea deciziei de revo-
care [1].

Materiale utilizate și metode 
aplicate. În studiul de față a fost 
consultată literatura de specialita-

te, legislația în vigoare, precum și 
legislația altor țări, inclusiv direc-
tivele Uniunii Europeane. Pentru 
atingerea scopului, au fost aplicate 
următoarele metode de cercetare 
științifică: analiza logică, analiza 
comparativă, sinteza. 

Rezultate obținute și discuții. 
În literatura de specialitate sunt 
analizate trei principii ale efecte-
lor actului juridic civil: principiul 
forţei obligatorii, principiul irevo-
cabilităţii şi principiul relativităţii 
[2]. Dreptul de revocare a contrac-
tului la distanță este o excepție de 
la principiul irevocabilității actu-
lui juridic încheiat. Totodată, acest 
drept există doar în cazul în care 
în relațiile de vânzare-cumpărare 
la distanță participă în calitate de 
vânzător comerciant-profesionist, 
iar în calitate de cumpărător con-
sumătorul, așa cum el este definit 
de lege. 

Atragem atenție asupra fap-
tului că termenul de „revocare” 
poate fi utilizat în actele normati-
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ve, literatura și practica judiciară, 
pentru desemnarea unor concepte 
diferite. În dreptul privat, terme-
nul de revocare, vine din doctrina 
franceză și reprezintă dreptul unei 
părți de a înceta efectele juridice 
ale unui contract valabil încheiat, 
fără invocarea vreunui motiv se-
rios. [3]. Astfel, se intâlnește ter-
menul de „revocare” în materia 
ofertei sau a acceptării ofertei, cu 
sensul de retragere a manifestării 
de voința savârsită de ofertant sau 
acceptant în vederea formării unui 
contract. În alt sens alt cuvântului, 
revocarea nu se refera la un act 
juridic deja format, ci la o mani-
festare de voință premergatoare 
formarii unui contract. În prezen-
tul articol vom analiza conceptul 
de revocare în sensul renunțării 
consumătorului la contractul de 
vânzare la distanță.

Nu putem nega faptul că con-
sumatorul este partea slabă în ra-
porturile juridice la distanță, iar 
diversificarea bunurilor şi servici-
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ilor pe o piaţă, în continuă expan-
siune, pot duce la noi provocări 
privind sănătatea şi securitatea 
acestora. Consumatorul în zilele 
de azi a devenit o unealtă pentru 
producători, în scopul obţinerii 
profiturilor. Pe de o parte, consu-
matorul este principalul destinatar 
al celei mai mari părţi din volumul 
de produse şi servicii utilizate de 
societate [4].

Dreptul de revocare conferit 
consumătorului servește mai mul-
tor scopuri: protejarea consumato-
rilor de la tactici de vânzări agre-
sive, încurajarea consumatorilor 
de a comanda produse la distanță, 
încurajarea consumatorilor de a 
utiliza Internetul pentru a face 
cumpărături, precum și alte mij-
loace de comunicare la distanță, 
familiarizarea consumatorilor cu 
contracte complexe. Cercetătorii 
din domeniu atrag atenția asupra 
faptului că existența dreptului de 
revocare se bazează pe ideea că 
consumatorul trebuie să fie pro-
tejat. Acest tip de protecție este 
împotriva lipsei de putere psiholo-
gică a consumătorului și lipsei de 
putere informațională [5].

Deși la prima vedere existența 
dreptului de revocare este în dez-
avantajul comerciantului, totuși 
joacă un rol esențial în creșterea 
vânzărilor la distanță în ultimele 
decenii. Acest drept aduce bene-
ficii vânzătorilor, deoarece există 
mai multe șanse că consumătorul 
va cumpăra un bun, deoarece are 
dreptul să-l întoarcă, dacă nu-i 
place. Mai mult decât atât, prin 
respectarea acestui drept, comer-
ciantul creează stare de încredere 
din partea consumatorilor [6].

Totodată, există, de asemenea, 
autori care critică dreptul nelimitat 
de revocare conferit consumătoru-
lui. Doctrinarii americani opinea-
ză că acordarea drepturilor de re-
vocare presupune că consumatorii 
sunt raționali, conduși de interesul 
propriu și dispuși să își exercite 

drepturile, toate prezumțiile criti-
cate în studiile comportamentale. 
Acest tip de protecție nu este utili-
zat, în primul rând, de cei care au 
cel mai mult nevoie de el (deoa-
rece nu sunt în măsură să-și exer-
cite drepturile), dar mai ales de 
consumatorii care nu au nevoie de 
protecție oricum [7].

Totuși, tendințele dezvoltării 
dreptului protecției consumătorilor 
în țările democratice au demonstrat 
faptul că protecția consumătorilor 
este mai importantă decât unele 
principiile clasice ale contractelor 
civile. Această tendința s-a întru-
chipat în numeroase acte juridice 
de nivel național și internațional. 
Astfel, Directiva UE 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
stabilește în art. 9 perioadă de 14 
zile oferită consumătorului pentru 
a se retrage din contract la distanță 
valabil încheiat [8]. În comparație 
cu Directiva 2011/83/UE, Art. 6 
alin. (1) și (2) din Directiva 97/7/
CE, care în prezent este abroga-
tă, conținea prevederea, conform 
căreia consumatorul dispunea de 
un termen de cel puțin șapte zile 
lucrătoare pentru a se retracta din 
contract, fără penalități și fără in-
dicarea vreunui motiv [9].

Călăuzându-se de logică simi-
lară, Legea autohtonă, nr. 8 din 
26.02.2016, privind drepturile 
consumătorilor la încheierea con-
tractelor (în continuare legea nr. 8 
din 26.02.2016) în art. 8 instituie 
o regulă fundamentală în materia 
vânzărilor la distanță. Astfel, cu ex-
cepţia cazurilor prevăzute de lege, 
consumatorul beneficiază de o peri-
oadă de 14 zile calendaristice pen-
tru a revoca un contract la distanţă 
sau un contract negociat în afara 
spaţiilor comerciale, fără a fi ne-
voit să justifice decizia de revocare 
şi fără a suporta alte costuri decât 
cele care sunt expres prevăzute de 
lege. Perioada de revocare include 
sâmbetele, duminicile și toate săr-
bătorile oficiale și neoficiale. 

Datorită importanței sale, drep-
tul de revocare a consumătorului 
este reglementat foarte detaliat nu 
doar de legea specială, dar și de 
Codul Civil [10]. În aceași ordine 
de idei, art. 749 CC stabilește că, 
în cazul în care îi revine un drept 
de revocare conform prezentului 
cod sau unei alte legi, consumato-
rul nu mai este legat de exprima-
rea voinţei în legătură cu încheie-
rea unui contract cu un întreprin-
zător, dacă a revocat aceasta în 
termen. Alin. (2) al art. menționat 
stabilește că revocarea nu trebuie 
să conţină nici o justificare. Ea tre-
buie scrisă pe hârtie, formulată pe 
un alt suport de date trainic sau se 
poate realiza prin expedierea bu-
nului în termen de 2 săptămâni.  

Indiscutabil este faptul că con-
sumătotul dispune de un termen 
de 14 zile calendaristice pentru 
a revoca un contract de vânza-
re la distanţă. Totodată, în unele 
cazuri, acest termen poate fi ex-
tins. Astfel, art. 9 (1) al legii nr. 
8 din 26.02.2016 prevede că în 
cazul în care comerciantul nu a 
transmis consumatorului informa-
ţiile privind dreptul de revocare 
conform art.5 alin.(1) lit.h), peri-
oada de revocare expiră la 12 luni 
de la sfârşitul perioadei iniţiale de 
revocare stabilite în conformitate 
cu art.8 alin.(2). În cazul în care 
comerciantul a transmis consuma-
torului informaţiile în termen de 
12 luni, perioada de revocare ex-
piră în 14 zile calendaristice de la 
data la care consumatorul primeş-
te informaţiile respective.

Este important de menționat 
faptul că legiuitorul specifică mo-
mentul din care începe să curgă 
perioada de revocare. În confor-
mitate cu art. 8 alin. (2), perioada 
de revocare expiră într-un termen 
de 14 zile calendaristice:

a) în cazul contractelor de pre-
stări servicii, din ziua care urmea-
ză datei încheierii contractului;

b) în cazul contractelor de vân-



24 SEPTEMBRIE 2018

zare-cumpărare, din ziua în care 
consumatorul sau o parte terţă, 
alta decât transportatorul şi care 
este indicată de consumator, intră 
în posesia fizică a produselor sau 
obţine controlul asupra produselor 
conform art.19 alin.(1), sau:

– în cazul în care consumatorul 
comandă printr-o singură comandă 
produse multiple ce vor fi livrate 
separat, din ziua în care consuma-
torul sau o parte terţă, alta decât 
transportatorul şi care este indica-
tă de consumator, intră în posesia 
fizică a ultimului produs;

– în cazul livrării unui produs 
care constă din mai multe loturi 
sau piese, din ziua în care con-
sumatorul sau o parte terţă, alta 
decât transportatorul şi care este 
indicată de consumator, intră în 
posesia fizică a ultimului lot sau 
ultimei piese;

– în cazul contractelor de livra-
re periodică a produselor pe o peri-
oadă determinată de timp, din ziua 
în care consumatorul sau o parte 
terţă, alta decât transportatorul şi 
care este indicată de consumator, 
intră în posesia fizică a primului 
produs;

c) în cazul contractelor de fur-
nizare a serviciului public de ali-
mentare cu apă şi de canalizare, al 
contractelor de furnizare a gazelor 
naturale şi contractelor de furniza-
re a energiei electrice, atunci când 
acestea nu prevăd vânzarea într-un 
volum limitat sau într-o cantitate 
prestabilită, al contractelor de fur-
nizare a energiei termice sau de 
furnizare de conţinuturi digitale 
care nu sunt livrate pe un suport 
material, de la data încheierii con-
tractului.

Astfel, ziua de la care se cal-
culează dreptul de revocare de-
pinde de faptul dacă contractul 
este un contract de vânzare, un 
contract de servicii, un contract de 
achiziționare a conținutului digital 
on-line sau un contract de furniza-
re a serviciilor de utilități publice. 

Legea, precum și directiva preve-
de două puncte de pornire:

- ziua încheierii contractului - 
pentru contractele de servicii, con-
tracte de furnizare a utilităților pu-
blice și a contractelor de conținut 
digital on-line;

- ziua luării în posesia fizică 
a mărfurilor (livrare). Conside-
răm că consumatorul ar trebui să 
poată să-și exercite dreptul de a 
se retrage chiar înainte de a do-
bândi posesia fizică a produselor 
achiziționate. Mai mult decât atât, 
nimic nu împiedică consumatorul 
să refuze să ia în posesia bunuri-
lor, exercitând astfel dreptul său 
de revocare.

În opinia autorului, termenul 
de revocare a contractului de vân-
zare-cumpărare la distanță este 
unul de decădere și, neexercita-
rea acestuia în intervalul instituit 
de legislator, atrage împiedicarea 
efectuării retractului la o dată ul-
terioară.

Exercitarea dreptului de revo-
care este o etapă formalizată în 
relațiile dintre vânzător și cumpă-
rător. Art. 10 alin. (1) stabilește că 
înainte de expirarea perioadei de 
revocare, consumatorul informea-
ză comerciantul cu privire la deci-
zia sa de revocare a contractului. 
În acest scop, consumatorul are 
posibilitatea:

a) de a folosi formularul-tip de 
revocare;

b) de a face orice altă declaraţie 
neechivocă în care să-şi exprime 
decizia de revocare a contractului.

 Totodată, alin. (5) prevede că 
declaraţia prin care consumatorul 
îşi exprimă decizia de revocare a 
contractului poate să se refere, în 
mod explicit, la decizia de revo-
care sau la alte cuvinte similare 
neechivoce atâta timp cât con-
sumatorul şi contractul respectiv 
sunt identificabili. O declarație de 
“terminare” sau “retragere” din 
contract sau folosirea cuvintelor 
similare ar trebui să fie considera-

te ca fiind suficiente pentru revo-
carea contractului la distanță.

Legiuitorul autohton a stabilit 
că contractul de vânzare la distanță 
trebuie să cuprindă un formular 
standard separat de denunţare uni-
laterală, prevăzut în anexa 1 și 2 
la lege nr. 8 din 26.02.2016, care 
are scopul de a facilita exercitarea 
acestui drept. Totodată, potrivit 
Gidului Comisiei Europene pri-
vind aplicarea Directivei 2011/83/
EU [11], formularul prezentat 
consumătorului poate fi diferit de 
modelul prevăzut de lege, adi-
că norma legală enunțată nu este 
una imperativă. Imperativă este 
obligația comerciantului de a in-
forma consumatorul în mod adec-
vat despre dreptul lui fundamental 
de a revoca contractul la distanță. 
În cazul în care comerciantul 
dorește să utilizeze un formular 
on-line diferit pentru a colecta mai 
multe informații de la consumator, 
cum ar fi motivele retragerii sau 
orice alte probleme de acest gen 
trebuie să fie prezentate separat și 
ar trebui să fie posibil trimiterea 
formularului fără a le răspunde. În 
aceeași ordine de idei, acest model 
tipizat de exercitare a dreptului de 
revocare nu este obligatoriu nici 
pentru consumător. 

O altă problema importantă 
este determinarea efectelor exerci-
tării dreptului de revocare. Astfel, 
în cazul revocării contractului de 
vânzare la distanță, părțile obțin 
noi drepturi și obligații corelative 
prevăzute de lege și contract. Ma-
joritatea doctrinarilor au ajuns la 
concluzia că revocarea contractu-
lui are ca efect desfiinţarea acestu-
ia şi, implicit, a raportului juridic 
născut între părţile contractante. 
Acestea pot produce efecte între 
părţile contractante, asupra terţi-
lor, dar pot fi şi fără efecte [12].

Legea nr. 8 din 26.02.2016 
în art. 11 reglementează efec-
tele revocării dintr-o altă per-
spectivă. Astfel, exercitarea 
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dreptului de revocare stinge 
obligațiile părților contractante: 
    a) de a executa contractul la 
distanţă sau contractul negociat 
în afara spaţiului comercial; sau 
    b) de a încheia un contract la 
distanţă sau unul negociat în afa-
ra spaţiului comercial, în cazul în 
care consumatorul a făcut o ofer-
tă.

Din punct de vedere teoretic și 
practic, cel mai important efect al 
aplicării dreptului de revocare se 
consideră desfiinţarea contractu-
lui. În al doilea rând, părțile sunt 
obligate să restituie prestaţiile 
efectuate până la momentul desfi-
inţării contractului. Astfel, comer-
ciantul și consumătorul trebuie 
sa fie repuși în situația anterioară 
încheierii contractului de vânza-
rea la distanță, restituindu-și una 
alteia tot ceea ce și-au prestat în 
temeiul contractului desființat.

Potrivit art. 13 din legea nr. 
8 din 26.02.2016, consumatorul 
trimite înapoi produsele sau le în-
mânează comerciantului sau unei 
persoane autorizate de comerciant 
să recepţioneze produsele, fără în-
târzieri nejustificate şi în decurs 
de cel mult 14 zile calendaristice 
de la data la care acesta i-a comu-
nicat comerciantului decizia sa de 
revocare, cu excepţia cazului în 
care comerciantul s-a oferit să re-
cupereze el însuşi produsele.

Alin. (2) al acestui articol 
menționează că consumatorul su-
portă doar costurile directe legate 
de returnarea produselor, cu ex-
cepţia cazului în care comercian-
tul acceptă să suporte acele costuri 
sau al cazului în care comerciantul 
nu a informat consumatorul des-
pre obligaţia lui de a suporta aces-
te costuri. Costurile directe legate 
de returnarea produselor nu includ 
costurile administrative, de mani-
pulare sau depozitare, suportate de 
comerciant în legătură cu returna-
rea produselor.

Trezește un interes deosebit 

problematica stării produsului/
bunului returnat. Dacă produsul 
comandat a fost folosit de con-
sumător, el poate pretinde la re-
stituirea tuturor costurilor? Este 
evident faptul că consumatorul va 
despacheta produsele comandate, 
ceea ce nu poate fi considerat ca 
diminuarea valorii produselor. El 
va atinge, va manipula și va fo-
losi bunurile. Comerciantul nu se 
poate plânge de asta. Astfel, re-
formulăm întrebarea inițială: în ce 
măsura folosirea bunului de către 
consumător este permisă de lege 
fără careva consecințe pecuniare 
negative?

Legea nr. 8 din 26.02.2016 în 
art. 13 alin. (4) stabilește că con-
sumatorul este responsabil doar în 
ceea ce priveşte diminuarea valo-
rii produselor ce rezultă din ma-
nipularea acestora, alta decât cea 
necesară pentru determinarea na-
turii, caracteristicilor şi modului 
de funcţionare a produselor. Pen-
tru a stabili natura, caracteristicile 
şi modul de funcţionare ale produ-
sului, consumatorul este obligat 
să-l mânuiască şi să-l inspecteze 
cu grija necesară, în acelaşi mod 
în care i s-ar permite să o facă în-
tr-un spaţiu comercial [13]. Deter-
minarea modului de funcţionare a 
produsului nu presupune stabilirea 
faptului că produsul este lipsit de 
orice vicii materiale. Deteriorarea 
ambalajului prin simpla deschi-
dere a acestuia nu serveşte temei 
pentru despăgubire, dacă produse 
similare sunt expuse în mod obiş-
nuit fără ambalaj în spaţiile co-
merciale ale comerciantului. 

Astfel, legiuitorul delimitează 
folosirea, manipularea bunului ne-
cesară pentru determinarea natu-
rii, caracteristicilor şi modului de 
funcţionare a produselor și folosi-
rea bunului conform destinaţiei, în 
mod obișnuit, pentru necesitățile 
personale. În primul caz, consu-
matorul nu-și pierde dreptul la re-
turnarea costului, în a doilea caz, 

în conformitate cu art. 13 alin. (5) 
comerciantul are dreptul să reducă 
suma rambursată consumatorului 
pentru a acoperi diminuarea valorii 
produsului ce rezultă din manipu-
larea necorespunzătoare a acestuia 
în perioada de exercitare a dreptu-
lui de revocare, alta decât cea ne-
cesară pentru determinarea natu-
rii, caracteristicilor şi funcţionării 
produsului. Indiferent de situaţie, 
consumatorul nu este responsabil 
de diminuarea valorii produsului 
în cazul în care comerciantul a 
omis să-l informeze cu privire la 
dreptul de revocare în conformita-
te cu art.5 alin.(1) lit.h).

În conformitate cu prevederi-
le art. 19 alin. (3) din legea nr. 8 
din 26.02.2016, în cazul returnă-
rii produselor în conformitate cu 
art.13 alin.(1), riscul de pierdere 
sau de deteriorare a produselor 
este transferat comerciantului în 
momentul în care acesta sau o 
parte terţă desemnată de acesta, 
alta decât transportatorul, intră în 
posesia fizică a produselor. Ast-
fel, consumătorul este responsabil 
pentru deteriorarea produsului re-
vocat până la primirea acestuia de 
către vânzător sau persoana auto-
rizată de profesionist.

Codul Civil German în articolul 
346 alineatele 1-3 stabilește: dacă 
într-o parte contractantă prevalea-
ză o clauză rezolutorie contractua-
lă sau legală (dreptul de revocare), 
ca în cazul rezoluțiunii, prestațiile 
primite trebuie restituite și fruc-
tele efectiv dobândite, predate. În 
locul obligației de restituire sau de 
predare, debitorul trebuie să plă-
tească o despăgubire în măsura în 
care:

-restituirea sau predarea este 
exclusă prin natura dobândirii;

- acesta a deteriorat, a cedat, a 
înstrăinat, a modificat sau a trans-
format bunul primit;

- bunul primit s-a deteriorat sau 
a încetat să existe; cu toate aces-
tea, uzura corespunzătoare unei 
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utilizări normale nu este inclusă la 
calcularea despăgubirii [14]. 

Atragem atenția asupra faptu-
lui că dreptul de revocare a pro-
dusului comandat în baza contrac-
tului de vânzare la distanță nu este 
unul absolut. Cum putem lesne 
observa, art. 15 din legea nr. 8 din 
26.02.2016 enumără, în mod ex-
haustive contractele care se excep-
tează de la dreptul de revocare:

a) contractele de prestări ser-
vicii, după executarea completă a 
serviciilor, dacă executarea a înce-
put cu acordul prealabil expres al 
consumatorului şi după ce acesta 
a confirmat că a luat cunoştinţă 
de faptul că îşi va pierde dreptul 
la revocare odată cu executarea 
completă a contractului de către 
comerciant;

b) contractele de furnizare de 
produse sau servicii al căror cost 
depinde de fluctuaţiile de pe pie-
ţele financiare, pe care comercian-
tul nu le poate controla şi care pot 
avea loc pe parcursul perioadei de 
revocare;

c) contractele de furnizare de 
produse confecţionate după speci-
ficaţiile prezentate de consumator 
sau personalizate în mod clar;

d) contractele de furnizare de 
produse care sunt susceptibile a se 
deteriora sau a expira rapid;

e) contractele de furnizare de 
produse sigilate, care nu pot fi re-
turnate din motive de protecţie a 
sănătăţii sau din motive de igienă 
şi care au fost desigilate de con-
sumator;

f) contractele de furnizare de 
produse care sunt, după livrare, 
potrivit naturii acestora, insepara-
bil amestecate cu alte elemente;

g) contractele de furnizare de 
băuturi alcoolice al căror preţ a 
fost convenit în momentul înche-
ierii contractului de vânzare-cum-
părare, a căror livrare nu poate fi 
efectuată înainte de 30 de zile ca-
lendaristice şi a căror valoare reală 
depinde de fluctuaţiile de pe piaţă 

pe care comerciantul nu le poate 
controla;

h) contractele în cazul cărora 
consumatorul i-a solicitat în mod 
expres comerciantului să se de-
plaseze la domiciliul său pentru a 
efectua lucrări urgente de reparaţie 
sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia 
unei astfel de vizite, comercian-
tul prestează alte servicii, în afara 
celor solicitate în mod expres de 
consumator, sau furnizează alte 
produse decât piesele de schimb 
indispensabile pentru executarea 
lucrărilor de întreţinere sau de 
reparaţie, dreptul de revocare se 
aplică respectivelor servicii sau 
produse suplimentare;

i) contractele de furnizare de 
înregistrări audio sau video sigila-
te sau de programe informatice si-
gilate care au fost desigilate după 
livrare;

j) contractele de furnizare de 
ziare, reviste şi alte publicaţii pe-
riodice, cu excepţia contractelor 
de abonament pentru furnizarea 
de astfel de publicaţii;

k) contractele încheiate în ca-
drul unei licitaţii deschise;

l) contractele de prestare de 
servicii de cazare, pentru alte sco-
puri decât cel rezidenţial, servicii 
de transport de mărfuri, inclusiv 
închirierea unităţilor de transport 
în scop de transport de mărfuri la 
o anumită zi, servicii de închiriere 
de autovehicule pentru transportul 
de pasageri, care includ cel mult 8 
locuri în afară de cel al şoferului, 
servicii de catering sau în legătu-
ră cu agrementul, în cazul în care 
contractul prevede o dată sau o pe-
rioadă de executare specifică;

m) contractele de furnizare de 
conţinut digital care nu este livrat 
pe un suport material, dacă pre-
starea a început cu acordul expres 
prealabil al consumatorului şi cu 
confirmarea acestuia că, în mo-
mentul în care îşi dă acordul, el îşi 
va pierde dreptul de revocare.

În continuare, dacă consumăto-

rul are obligația legală de restitui-
re a produselor comandate în urma 
exercitării dreptului de revocare, 
comerciantul are obligația core-
lativă de a restitui prețul plătit și 
alte cheltuieli, prevăzute de lege. 
Potrivit art. 12 alin. (1) al legii nr. 
8 din 26.02.2016, comerciantul 
rambursează toate sumele pe care 
le-a primit drept plată din partea 
consumatorului, inclusiv, acolo 
unde este cazul, pe cele ce acoperă 
costurile livrării produselor de că-
tre consumator, fără întârzieri ne-
justificate şi, în orice caz, nu mai 
târziu de 14 zile calendaristice de 
la data la care este informat despre 
decizia de revocare.

Alin. (2) specifică că comerci-
antul rambursează sumele prevă-
zute la alin.(1) în aceeaşi monedă 
în care le-a primit de la consuma-
tor, folosind aceleaşi modalităţi de 
plată ca şi cele folosite de consu-
mator pentru tranzacţia iniţială, cu 
excepţia cazului în care consuma-
torul şi-a exprimat acordul explicit 
pentru o altă modalitate de plată şi 
cu condiţia să nu cadă în sarcina 
consumatorului plata de comisioa-
ne în urma rambursării. Obligaţia 
de rambursare nu se aplică comi-
sioanelor bancare achitate de con-
sumator pentru plata sumelor re-
spective către comerciant, precum 
şi pierderilor suportate de consu-
mator în legătură cu convertirea în 
altă monedă a sumelor primite, în 
cazul în care contul bancar al con-
sumatorului este în altă monedă 
decât cea în care s-a efectuat plata 
iniţială şi rambursarea.

Legiuitorul stipulează o 
garanție suplimentară pentru 
ocrotirea intereselor economice 
ale vânzătorului în alin. (4) al art. 
12, invocând că, cu excepţia cazu-
lui în care comerciantul s-a oferit 
să recupereze el însuşi produsele, 
în cazul contractelor de vânzare-
cumpărare, comerciantul poate 
amâna rambursarea până la data 
recepţionării produselor care au 
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făcut obiectul vânzării sau până în 
momentul primirii unei dovezi din 
partea consumatorului conform 
căreia acesta a trimis produsele că-
tre comerciant, luându-se în consi-
derare data cea mai apropiată. 

În legătură cu exercitarea drep-
tului de revocare, în literatura de 
specialitate se discută problema 
valabilității contractului încheiat 
în care consumătorul are dreptul 
nelimitat de a se retrage. Când pri-
ma Directiva privind contractele la 
distanța 97/7/EC a instituit dreptul 
de revocare, instanțele de judecată 
din Germania recunoșteau astfel 
de contracte nevalide până la expi-
rarea termenului pentru revocare. 
Actualmente practica judiciară la 
nivel european, precum și doctri-
na au ajuns la concluzie că con-
tractul de vânzare la distanță este 
valabil din momentul încheierii, 
chiar dacă consumătorul în peri-
oadă conferită de legiuitor a be-
neficiat de dreptul de retragere din 
contract [15]. Legislația germană 
și elvețiană, analizând statutul 
contractului la distanță, îl consi-
deră drept valabil încheiat, care dă 
naștere obligațiilor corelative ale 
părților, până la momentul exerci-
tării dreptului de revocare [16].

Concluzii. Dreptul de revo-
care a contractului de vânzare la 
distanță este un instrument juridic 
de protecție a consumătorului în 
relațiile cu profesioniștii cu care 
ei nu se întâlnesc niciodată și nu 
au posibilitatea reală de a examina 
caracteristicile mărfii propuse spre 
vânzare. Menționăm că dreptul 
de revocare este destinat să com-
penseze dezavantajul care rezultă 
pentru consumator dintr-un con-
tract la distanță, prin acordarea 
unui termen de reflecție adecvat în 
decursul căruia acesta are posibi-
litatea de a examina și de a testa 
bunul dobândit. Termenul de revo-
care a contractului de vânzare la 
distanță constituie 14 zile calen-
daristice și este unul de decădere, 

iar neexercitarea acestuia în inter-
valul instituit de legislator atrage 
împiedicarea efectuării retractului 
la o dată ulterioară.
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