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Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractatele de credit pentru consumatori, cu care comisia noastră a fost sesizată în
fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.x 456 din 14 septembrie 2010.

PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 22.12.2010
Nr. 423

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind
contractatele de credit pentru consumatori

Cu adresa nr. PL.x 456 din 14 septembrie 2010, Biroul Permanent conform
art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2010 privind contractatele de credit pentru consumatori.
La întocmirea raportului suplimentar s-a avut în vedere avizul Consiliului
Legislativ nr. 677/1,06,2010, avizul Consiliului Concurenţei nr. 3072/14.05.2010,
avizul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare nr.
21/241/5.10.2010 şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Proiectul de Lege are ca obiect reglementarea contractelor de credit pentru
consumatori, în vederea creării unui cadru legal, complex şi cuprinzător în domeniu,
astfel încât consumatorii să beneficieze de o înaltă protecţie, încurajând, totodată,
mediul concurenţial din domeniul serviciilor bancare. Proiectul de Lege transpune în
legislaţia naţională atât prevederile Directivei nr. 2008/48/CE a Parlamentului
European a Consiliului Europei privind contractele de credit pentru consumatori cât
şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor consumatorilor şi ale creditorilor la
încheierea şi derularea diverselor contracte de credit.
Actul normativ se aplică inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă
sau cu o altă garanţie comparabilă pentru proprietatea imobiliară sau garantate printrun drept privind proprietatea imobiliară, precum şi, contractelor de credit a căror scop
îl constituie păstrarea drepturilor de proprietate imobiliară, indiferent de valoarea
totală a creditului, precum şi contractelor de leasing.
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Principalele prevederi cuprinse în proiectul de Lege se referă la:
- comunicarea către consumator a informaţiilor precontractuale prin
intermediul unui formular standardizat;
- dreptul consumatorului de a rambursa anticipat creditul;
- consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul de credit, fără a
invoca motive, în termen de 14 zile calendaristice;
- actul normativ se aplică şi contractelor care prevăd facilitatea „descoperire
de cont”
- obligaţia creditorilor de a evalua bonitatea consumatorilor pentru a evita
supraîndatorarea;
- acordarea de explicaţii corespunzătoare consumatorilor pentru a le permite
să evalueze dacă oferta este potrivită nevoilor şi situaţiei lor financiare;
- prezentarea formulei de calcul a dobânzii anuale efective;
Proiectul de Lege oferă un cadru suficient de cuprinzător pentru oferta de
noi servicii de creditare care nu sunt folosite curent pe piaţa serviciilor financiare din
România reglementând totodată şi contractele de credit garantate cu ipotecă sau o
garanţie similară astfel încât să se elimine posibilitatea de a se obţine de către
instituţiile de credit a unui profit rapid în defavoarea consumatorilor.
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76
din Constituţia României, republicată.
La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Finanţelor
Publice, domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat.
La lucrările comisiei au participat 20 deputaţi, din totalul de 39 membri ai
comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 8 septembrie
2010.
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
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In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractatele de credit pentru consumatori,
în şedinţa din 22 decembrie 2010, comisia propune întocmirea unui raport
suplimentar cu amendamentele prezentate în anexele I şi II.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ŞTEFAN

Iuliu NOSA

Şef serviciu
Consilier parlamentar
Gica Roşu
Consilier parlamentar
Mariana Bărdiţă
Expert parlamentar
Vasilica Popa
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ANEXA I
Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text ordonanţă

2.

3.

Titlul ordonanţei:
ORDONANŢĂ DE

Text
Senat
Titlul legii:
LEGE
pentru aprobarea
Ordonanţei de
urgenţă a
Guvernului nr.
50/2010 privind
contractele de
credit pentru
consumatori
Articol unic.- Se
aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr. 50 din 9 iunie
2010
privind
contractele de credit
pentru consumatori,
publicată
în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr. 389 din 11 iunie
2010.
Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Art. I.- Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 50 din 9
iunie 2010 privind contractele de
credit
pentru
consumatori,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 389 din 11
iunie 2010, cu următoarele
modificări şi completări:

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

URGENŢĂ
privind contractele de credit
pentru consumatori
4.

CAPITOLUL I
Obiect, domeniu de aplicare şi
definiţii

Nemodificat

Nemodificat

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de Nemodificat
urgenţă reglementează drepturile
şi obligaţiile părţilor în ceea ce
priveşte contractele de credit
pentru consumatori.

Nemodificat

5.
Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă Nemodificat
de urgenţă se aplică contractelor
de credit, inclusiv contractelor
de credit garantate cu ipotecă
sau cu un drept asupra unui
bun
imobil,
precum
şi
contractelor de credit al căror
scop îl constituie dobândirea
ori păstrarea drepturilor de
proprietate asupra unui bun
imobil existent sau proiectat ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea sau creşterea valorii

1. Articolul 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 2. - Prezenta ordonanţă de
urgenţă se aplică contractelor de
credit, cu următoarele excepţii:
a) contracte de închiriere sau de
leasing, în cazul în care obligaţia
de cumpărare a obiectului
contractului nu este stabilită nici
prin respectivul contract, nici prin
alt contract separat;
b) contracte de credit sub forma
„descoperitului de cont”, pe baza
cărora creditul trebuie rambursat
în termen de o lună;
c) contracte de credit pe baza
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Enumerarea numai a unor
contracte de credit fără a fi o
enumerare exhaustivă nu este
indicată.

Nr.
crt.

Text ordonanţă
unui bun imobil, indiferent de
valoarea totală a creditului.

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
cărora creditul este acordat fără
dobândă şi fără alte costuri,
precum şi contracte de credit cu
termen de rambursare într-o
perioadă de 3 luni şi pentru care
sunt de plătit numai costuri
nesemnificative. Prin costuri
nesemnificative se înţelege costuri
de până la 0,5% din valoarea
contractului de credit;
d) contracte de credit acordate de
către un angajator angajaţilor săi
cu titlu accesoriu, ca sprijin
pentru aceştia, fără dobândă sau
cu o dobândă anuală efectivă mai
mică decât cea practicată pe piaţă
şi care nu se oferă în general
publicului;
e) contracte de credit încheiate cu
firmele de investiţii, aşa cum sunt
definite la art. 2 alin. (2) lit. p) şi
x) din Regulamentul nr. 32/2006
privind serviciile de investiţii
financiare, aprobat prin Ordinul
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 121/2006, cu
modificările ulterioare, sau cu
instituţiile de credit definite la art.
7 alin. (1) pct. 10, 11 şi 13 din
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.
227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul
de a permite unui investitor să
efectueze o tranzacţie referitoare
la unul sau mai multe instrumente
financiare dintre cele prevăzute la
art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr.
31/2006 privind completarea unor
reglementări
ale
Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare,
în vederea implementării unor
prevederi
ale
directivelor
europene, aprobat prin Ordinul
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 106/2006, atunci
când societatea de investiţii sau
instituţia de credit care acordă
creditul este implicată într-o astfel
de tranzacţie;
f) contracte de credit care sunt
rezultatul unei hotărâri pronunţate
de o instanţă sau de o altă
autoritate
instituită
conform
prevederilor legale;
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
g) contracte de credit referitoare
la amânarea, cu titlu gratuit, a
plăţii unei datorii existente,
neînţelegându-se prin acestea
contractele
de
restructurare,
reeşalonare etc.;
h) contracte de credit la încheierea
cărora consumatorului i se cere să
pună la dispoziţia creditorului un
bun mobil, cu titlu de garanţie, şi
în cazul cărora răspunderea
juridică a consumatorului este
strict limitată la respectivul bun
mobil oferit drept garanţie. Nu se
înţeleg prin aceasta contractele de
credit în temeiul cărora bunul
oferit drept garanţie este însuşi
bunul finanţat;
i) contracte de credit referitoare la
credite acordate unui public
restrâns pe baza unei dispoziţii
legale de interes general, la rate
ale dobânzii mai mici decât cele
practicate în mod obişnuit pe
piaţă sau fără dobândă ori în
condiţii care sunt mai avantajoase
pentru consumator decât cele
obişnuite de pe piaţă şi cu dobânzi
mai mici decât cele practicate în
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
mod normal pe piaţă.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autori:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC
¾ Dp. Lakatos Peter UDMR
(2) Prezenta ordonanţă de
urgenţă
nu
se
aplică
următoarelor contracte:
a) contracte de închiriere sau de
leasing, în cazul în care obligaţia
de cumpărare sau opţiunea de
cumpărare
a
obiectului
contractului nu este stabilită nici
prin respectivul contract, nici prin
alt contract separat;
b) contracte de credit sub forma
„descoperitului de cont”, pe baza
cărora creditul trebuie rambursat
în termen de o lună;
c) contracte de credit pe baza
cărora creditul este acordat fără
dobândă şi fără alte costuri,
precum şi contracte de credit cu
termen de rambursare într-o
perioadă de 3 luni şi pentru care
sunt de plătit numai costuri

Nemodificat

Se abrogă.
Autor:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Prin reformularea acestui text
articolul 2 nu mai are două
alineate.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

nesemnificative. Prin costuri
nesemnificative
se
înţelege
costuri de până la 0,5% din
valoarea contractului de credit;
d) contracte de credit acordate de Nemodificat
către un angajator angajaţilor săi
cu titlu accesoriu, ca sprijin
pentru aceştia, fără dobândă sau
cu o dobândă anuală efectivă mai
mică decât cea practicată pe piaţă
şi care nu se oferă în general
publicului;
e) contracte de credit încheiate cu Nemodificat
firmele de investiţii, aşa cum sunt
definite la art. 2 alin. (2) lit. p) şi
x) din Regulamentul nr. 32/2006
privind serviciile de investiţii
financiare, aprobat prin Ordinul
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 121/2006, cu
modificările ulterioare, sau cu
instituţiile de credit definite la
art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 şi 13
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului,
aprobată
cu
modificări şi completări prin
Legea
nr.
227/2007,
cu
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

modificările
şi
completările
ulterioare, în scopul de a permite
unui investitor să efectueze o
tranzacţie referitoare la unul sau
mai multe instrumente financiare
dintre cele prevăzute la art. 2 pct.
1 din Regulamentul nr. 31/2006
privind
completarea
unor
reglementări
ale
Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare,
în vederea implementării unor
prevederi
ale
directivelor
europene, aprobat prin Ordinul
Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 106/2006, atunci
când societatea de investiţii sau
instituţia de credit care acordă
creditul este implicată într-o
astfel de tranzacţie;
f) contracte de credit care sunt Nemodificat
rezultatul
unei
hotărâri
pronunţate de o instanţă sau de o
altă autoritate instituită conform
prevederilor legale;
g) contracte de credit referitoare Nemodificat
la amânarea, cu titlu gratuit, a
plăţii unei datorii existente,
neînţelegându-se prin acestea
contractele de restructurare,
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

6.

Text ordonanţă

Text
Senat

reeşalonare etc.;
h) contracte de credit la Nemodificat
încheierea cărora consumatorului
i se cere să pună la dispoziţia
creditorului un bun mobil, cu titlu
de garanţie, şi în cazul cărora
răspunderea
juridică
a
consumatorului este strict limitată
la respectivul bun mobil oferit
drept garanţie. Nu se înţeleg prin
aceasta contractele de credit în
temeiul cărora bunul oferit drept
garanţie este însuşi bunul
finanţat;
i) contracte de credit referitoare Nemodificat
la credite acordate unui public
restrâns pe baza unei dispoziţii
legale de interes general, la rate
ale dobânzii mai mici decât cele
practicate în mod obişnuit pe
piaţă sau fără dobândă ori în
condiţii care sunt mai avantajoase
pentru consumator decât cele
obişnuite de pe piaţă şi cu
dobânzi mai mici decât cele
practicate în mod normal pe
piaţă.
Art. 3. - În cazul contractelor de Nemodificat
credit sub forma „descoperit de

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

7.

Text ordonanţă

Text
Senat

cont”, potrivit cărora creditul
trebuie rambursat la cerere sau
într-o perioadă de maximum 3
luni, se aplică numai art. 1-8, art.
9 alin. (1) lit. a) - c) şi alin. (2),
art. 10, art. 21 - 45, art. 48, 49,
52, 53, art. 63 - 65 şi art. 70 - 96.
Art. 4. - În cazul contractelor de Nemodificat
credit sub forma „descoperit de
cont cu aprobare tacită” se aplică
numai art. 1-7, art. 35-44, art. 56,
57 şi art. 79-96.

8.
Art. 5. - Se aplică numai art. 1 - Nemodificat
10, art. 21 - 29, art. 31 - 45 şi art.
46 alin. (1) lit. a) - i) şi lit. m),
art. 48, 50, 51, art. 54 - 57 şi art.
66 - 96 contractelor de credit
încheiate de o organizaţie care
îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este constituită în avantajul Nemodificat
reciproc al membrilor săi;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Articolul 5 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 5. - Se aplică numai art. 1 10, art. 21 - 29, art. 31 – 34 şi art.
45 - 46 alin. (1) lit. a) - i) şi lit.
m), art. 48, art. 50, art. 51, art. 54
– 57, art. 66 – 78, art. 80 – 96,
contractelor de credit încheiate de
o organizaţie care îndeplineşte
următoarele condiţii:
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Dp. Adrian Henorel Niţu
– PD-L
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

9.

Text
Senat
b) nu obţine profit pentru alte Nemodificat
persoane, ci doar pentru membrii
săi;
c) îndeplineşte un rol social Nemodificat
conform legislaţiei;
d) primeşte şi gestionează numai Nemodificat
contribuţii ale membrilor săi şi le
oferă surse de creditare numai
acestora;
e) acordă credit cu o dobândă Nemodificat
anuală efectivă mai mică decât
cea practicată în mod obişnuit pe
piaţă sau în limitele unui plafon
prevăzut de legislaţie;
f) componenţa acesteia este Nemodificat
limitată la persoane care îşi au
reşedinţa sau locul de muncă întro anumită regiune sau la angajaţi
şi pensionari ai unui anumit
angajator ori la persoane care
îndeplinesc alte cerinţe prevăzute
de legislaţie, cerinţe care
reprezintă baza pe care se
întemeiază o legătură comună
între membri.
Art. 6. - (1) Se aplică numai art. 1 Nemodificat
- 10, art. 21 - 29, art. 31 - 45 şi
art. 46 alin. (1) lit. a) - j), lit. m)
şi lit. s), art. 47 alin. (2) - (4), art.
Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

15

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

48, 50, 51, art. 54 - 57, art. 66 69 şi art. 72 - 96 în cazul
contractelor de credit care prevăd
punerea de acord a creditorului
cu consumatorul asupra unor
formalităţi cu privire la metodele
de amânare la plată sau de
rambursare, în cazul în care:
a) consumatorul şi-a încălcat deja
obligaţiile cuprinse în contractul
de credit iniţial;
b) astfel de formalităţi ar fi
susceptibile
de a
elimina
posibilitatea unor acţiuni în
instanţă în legătură cu respectiva
încălcare;
c) consumatorul nu ar fi, prin
aceasta, obligat să respecte clauze
contractuale mai puţin favorabile
decât cele din contractul de credit
iniţial.
(2) În cazul în care contractul de
credit se înscrie în domeniul de
aplicare al art. 3 se aplică numai
prevederile respectivului articol.
10. Art. 7. - În sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă, termenii şi
expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text
Senat
1. consumator - persoana fizică Nemodificat
ce acţionează în scopuri care se
află în afara activităţii sale
comerciale sau profesionale;
2. contract de credit - contractul Nemodificat
prin care un creditor acordă,
promite
sau
stipulează
posibilitatea de a acorda unui
consumator un credit sub formă
de amânare la plată, împrumut
sau alte facilităţi financiare
similare, cu excepţia contractelor
pentru prestarea de servicii în
mod
continuu
ori
pentru
furnizarea de bunuri de acelaşi
fel, atunci când consumatorul
plăteşte pentru asemenea servicii
sau bunuri în rate, pe durata
furnizării lor;
3. contract de credit legat - un Nemodificat
contract de credit în care sunt
întrunite, în mod cumulativ,
următoarele condiţii:
a) creditul în cauză serveşte
exclusiv finanţării unui contract
care are ca obiect furnizarea
anumitor bunuri sau prestarea
unui anumit serviciu;
b) contractul de credit şi
Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

contractul de achiziţie de bunuri
sau servicii formează, din punct
de vedere obiectiv, o unitate
comercială;
4. costul total al creditului pentru Nemodificat
consumatori - toate costurile,
inclusiv dobânda, comisioanele,
taxele şi orice alt tip de costuri pe
care trebuie să le suporte
consumatorul în legătură cu
contractul de credit şi care sunt
cunoscute de către creditor, cu
excepţia
taxelor
notariale;
costurile
pentru
serviciile
accesorii aferente contractului de
credit, în special primele de
asigurare, sunt incluse dacă
încheierea contractului de servicii
este obligatorie pentru obţinerea
creditului însuşi sau pentru
obţinerea acestuia în concordanţă
cu
clauzele
şi
condiţiile
prezentate;
5. creditor - persoana juridică, Nemodificat
inclusiv sucursalele instituţiilor
de credit şi ale instituţiilor
financiare
nebancare
din
străinătate,
care
desfăşoară
activitate pe teritoriul României

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă
şi care acordă sau se angajează să
acorde credite în exerciţiul
activităţii sale comerciale ori
profesionale;
6. dobânda anuală efectivă costul total al creditului pentru
consumator, exprimat ca procent
anual din valoarea totală a
creditului, inclusiv costurile
prevăzute la art. 73, după caz;
7. descoperit de cont - contract de
credit explicit pe baza căruia un
creditor pune la dispoziţia unui
consumator fonduri care depăşesc
soldul curent al contului curent al
consumatorului;
8. descoperit de cont cu aprobare
tacită – „descoperit de cont”,
acceptat în mod tacit, prin care un
creditor pune la dispoziţia unui
consumator fonduri care depăşesc
soldul curent al contului curent al
consumatorului sau „descoperitul
de cont” convenit;
9. intermediar de credit persoană fizică sau juridică ce nu
acţionează în calitate de creditor
şi care, în cursul exercitării
activităţii sale comerciale ori

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

profesionale, în schimbul unui
onorariu, ce poate lua formă
pecuniară sau orice altă formă de
plată convenită, desfăşoară cel
puţin una din următoarele
activităţi:
a)
prezintă
sau
oferă
consumatorilor contracte de
credit;
b) oferă asistenţă consumatorilor
prin organizarea de activităţi
pregătitoare privind contractele
de credit, altele decât cele de la
lit. a);
c) încheie contracte de credit cu
consumatorii
în
numele
creditorului;
10. intermediarul de credit cu Nemodificat
titlu auxiliar - persoana fizică sau
juridică ce realizează activitatea
de intermediere de credite cu titlu
auxiliar activităţii sale principale;
11. rata dobânzii aferente Nemodificat
creditului - rata dobânzii,
exprimată ca procent fix sau
variabil aplicat anual sumei trase
din credit;
12. rata fixă a dobânzii aferente Nemodificat
creditului - convenirea de către

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

părţi în contractul de credit
asupra unei singure rate a
dobânzii
aferente
creditului
pentru
întreaga
durată
a
contractului de credit sau asupra
mai multor rate ale dobânzii
aferente creditului pentru termene
parţiale aplicând exclusiv un
procentaj fix specific. În cazul în
care nu sunt stabilite toate ratele
dobânzii aferente creditului în
contractul de credit, se consideră
că
rata
dobânzii
aferente
creditului este fixă numai pentru
termenele parţiale pentru care
ratele dobânzii aferente creditului
sunt stabilite exclusiv printr-un
procentaj fix specific convenit în
momentul încheierii contractului
de credit;
13. valoarea totală a creditului - Nemodificat
plafonul sau sumele totale puse la
dispoziţie pe baza unui contract
de credit;
14. valoarea totală plătibilă de Nemodificat
către consumator - suma dintre
valoarea totală a creditului şi
costul total al creditului pentru
consumator;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text
Senat
15. suport durabil - orice Nemodificat
instrument
care
permite
consumatorului
să
stocheze
informaţii care îi sunt adresate
personal, în aşa fel încât acestea
să fie accesibile pentru consultare
în viitor pe o perioadă de timp
adecvată scopului informaţiilor,
şi care permite reproducerea
fidelă a informaţiilor stocate;
16. unitate comercială - se Nemodificat
consideră că există unitate
comercială
în
una
dintre
următoarele situaţii:
a) furnizorul sau prestatorul de
servicii finanţează el însuşi
creditul pentru consumator;
b) creditul este finanţat de un terţ,
iar creditorul foloseşte serviciile
furnizorului sau ale prestatorului
pentru încheierea contractului de
credit sau pentru pregătirea
acestuia;
c) bunurile respective sau
prestarea unui anumit serviciu
sunt specificate în mod expres în
contractul de credit.
11.
CAPITOLUL II
Nemodificat
Informaţii şi practici
Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

preliminare încheierii
contractului de credit
SECŢIUNEA 1
Nemodificat
Informaţii standard care trebuie
incluse în publicitate

Nemodificat

Art. 8. - Orice formă de Nemodificat
publicitate
referitoare
la
contractele de credit trebuie să
cuprindă
informaţii
potrivit
prevederilor prezentei secţiuni.

Nemodificat

12. Art. 9. - (1) Informaţiile standard
specifică, prin intermediul unui
exemplu
reprezentativ,
următoarele:
a)
rata
dobânzii
aferente
creditului, fixă şi/sau variabilă,
împreună cu informaţii privind
orice costuri incluse în costul
total
al
creditului
pentru
consumator;
b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă;
d) durata contractului de credit;
e) în cazul unui credit sub formă
de amânare la plată pentru un
anumit bun sau serviciu, preţul de

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

achiziţie şi valoarea oricărei plăţi
în avans;
f) după caz, valoarea totală
plătibilă de către consumator şi
valoarea ratelor.
(2) În orice formă de publicitate,
informaţiile prevăzute la alin. (1)
sunt scrise în mod clar, concis,
vizibil şi uşor de citit, în acelaşi
câmp vizual şi cu caractere de
aceeaşi mărime.
(3) În cazul în care încheierea
unui contract referitor la un
serviciu
accesoriu
aferent
contractului de credit, în special o
asigurare, este obligatorie pentru
obţinerea creditului însuşi sau
pentru obţinerea acestuia în
concordanţă cu clauzele şi
condiţiile prezentate, iar costul
acelui serviciu nu poate fi
determinat în prealabil, obligaţia
de a încheia un asemenea
contract este, de asemenea,
menţionată în mod clar, concis şi
vizibil, împreună cu dobânda
anuală efectivă.
13. Art. 10. – Prezenta secţiune se
aplică cu respectarea prevederilor

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Legii nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor incorecte
ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia
europeană
privind
protecţia
consumatorilor.
14.
SECŢIUNEA a 2-a
Nemodificat
Informaţii precontractuale
Art. 11. – (1) Creditorul şi, după Nemodificat
caz, intermediarul de credit
furnizează consumatorului, pe
baza clauzelor şi a condiţiilor de
creditare oferite de către creditor,
precum şi, după caz, a
preferinţelor exprimate şi a
informaţiilor furnizate de către
consumator, informaţiile necesare
care să îi permită consumatorului
să compare mai multe oferte
pentru a putea lua o decizie
informată cu privire la eventuala
încheiere a unui contract de
credit.
(2) Informaţiile sunt furnizate:
Nemodificat
a) cu suficient timp înainte, dar Nemodificat
nu cu mai puţin de 15 zile înainte
ca un consumator să încheie un

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

contract de credit sau să accepte o
ofertă;

b) pe hârtie sau pe alt suport Nemodificat
durabil;

c) prin intermediul formularului
„Informaţii standard la nivel
european privind creditul pentru
consumatori”, prevăzut în anexa
nr. 2.

La articolul 11 alineatul (2),
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
b) pe hârtie sau pe alt suport
durabil si sunt redactate in scris,
vizibil si uşor de citit, fontul
utilizat fiind Times New
Roman, mărimea de minimum
12 p. In cazul in care
informaţiile sunt redactate pe
hârtie, culoarea de fond a
hârtiei pe care este redactat
formularul trebuie sa fie in
contrast cu cea a fontului
utilizat.
Autor:
¾ Dp. Petru Călian– PD-L

Exista riscul ca informaţiile
precontractuale sa fie scrise
mărunt,
astfel
încât
consumatorul sa nu poată citi cu
atenţie respectivele informaţii.

Nemodificat

După alineatul (2) al articolului Pentru explicitarea textului.
11 se introduce un nou alineat,
alin. (21), cu următorul cuprins:
(21)Informaţiile precontractuale
26

Nr.
crt.

Text ordonanţă
________________

Text
Senat
___________

(3) Perioada de 15 zile prevăzută Nemodificat
la alin. (2) lit. a) se poate reduce
cu
acordul
scris
al
consumatorului.
(4) În cazul în care creditorul a Nemodificat
furnizat formularul „Informaţii
standard la nivel european
privind
creditul
pentru
consumatori”, prevăzut în anexa
nr. 2, se consideră că acesta a
respectat cerinţele de informare
prevăzute de prezentul articol şi

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
trebuie redactate astfel încât sa
nu
inducă
in
eroare
consumatorii, prin utilizarea
unor expresii tehnice, juridice
sau
specifice
domeniului
financiar bancar, prin utilizarea
de prescurtări sau iniţiale ale
unor denumiri, cu excepţia
celor prevăzute de lege sau de
limbajul obişnuit. Termenii
tehnici vor fi explicitaţi la
solicitarea consumatorului, în
scris, fără costuri suplimentare.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

la art. 4 din Ordonanţa
Guvernului nr. 85/2004 privind
protecţia
consumatorilor
la
încheierea
şi
executarea
contractelor la distanţă privind
serviciile financiare, republicată,
cu modificările ulterioare.
15. Art. 12. – Orice informaţii Nemodificat
suplimentare pe care creditorul ar
putea să i le furnizeze
consumatorului trebuie oferite
într-un document separat, care
poate fi anexat la formularul
„Informaţii standard la nivel
european privind creditul pentru
consumatori”.
16. Art. 13 – (1) În plus faţă de Nemodificat
formularul „Informaţiile standard
la nivel european privind creditul
pentru consumatori”, prevăzut în
anexa nr. 2, consumatorului i se
furnizează, la cerere şi gratuit, un
exemplar din proiectul de
contract de credit. Această
dispoziţie nu se aplică în cazul în
care
în
momentul
cererii
creditorul nu poate să încheie
contractul
de
credit
cu
consumatorul conform normelor

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

sale interne.
(2) În cazul creditelor garantate Nemodificat
cu ipotecă sau cu un drept asupra
unui bun imobil, precum şi al
contractelor de credit al căror
scop îl constituie dobândirea ori
păstrarea
drepturilor
de
proprietate asupra unui bun
imobil existent sau proiectat ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea sau creşterea valorii
unui bun imobil, în plus faţă de
formularul „Informaţiile standard
la nivel european privind creditul
pentru consumatori”, prevăzut în
anexa nr. 2, creditorul are
obligaţia
să
furnizeze,
în
conformitate cu prevederile art.
11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b),
un exemplar al proiectului de
contract de credit, cu excepţia
cazului prevăzut la alin. (1) teza a
doua.
17. Art. 14. – (1) Informaţiile
prevăzute la art. 11 cuprind
următoarele:
a) tipul de credit;

Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

La articolul 14 alineatul (1),
literele o) şi t) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
Nemodificat
29

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă
b) identitatea şi adresa sediului
social şi a punctului de lucru al
creditorului, precum şi, după caz,
identitatea şi adresa sediului
social şi/sau a punctului de lucru
ori, după caz, adresa de domiciliu
a intermediarului de credit
implicat;
c) valoarea totală a creditului şi
condiţiile
care
guvernează
tragerea;
d) durata contractului de credit;
e) în cazul unui credit acordat sub
forma unei amânări la plată
pentru un anumit bun sau serviciu
şi în cazul contractelor de credit
legate, bunul ori serviciul
respectiv şi preţul de achiziţie al
acestuia;
f)
rata
dobânzii
aferente
creditului;
g) condiţiile care guvernează
aplicarea ratei dobânzii aferente
creditului, formula de calcul al
ratei dobânzii, precum
şi
termenele, condiţiile şi procedura
pentru modificarea ratei dobânzii
aferente creditului şi, în cazul în
care se aplică rate diferite ale

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

dobânzii aferente creditului în
circumstanţe diferite, informaţiile
de mai sus pentru toate ratele
aplicabile;
h) dobânda anuală efectivă şi Nemodificat
valoarea totală plătibilă de către
consumator,
ilustrate
prin
intermediul
unui
exemplu
reprezentativ care menţionează
toate ipotezele folosite pentru
calculul ratei respective; în cazul
în care consumatorul a informat
creditorul în legătură cu una sau
mai multe componente ale
creditului preferat, precum durata
contractului de credit şi valoarea
totală a creditului, creditorul
trebuie să ia în considerare aceste
componente;
i) în cazul în care un contract de Nemodificat
credit prevede modalităţi de
tragere diferite, cu costuri diferite
sau cu rate ale dobânzii aferente
creditului diferite, şi creditorul
foloseşte ipoteza prevăzută în
anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta
trebuie să indice faptul că
aplicarea altor mecanisme de
tragere pentru acest tip de

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

contract de credit poate avea
drept rezultat aplicarea unei
dobânzi anuale efective mai mari;
j) suma, numărul şi frecvenţa Nemodificat
plăţilor care vor fi efectuate de
către consumator şi, după caz,
ordinea în care plăţile vor fi
alocate
pentru
rambursare
diferitelor solduri restante cu rate
diferite ale dobânzii aferente
creditului;
k) comisioanele de administrare Nemodificat
ale unuia sau mai multor conturi
care înregistrează atât operaţiuni
de plată, cât şi trageri din credit,
cu excepţia cazului în care
deschiderea unui cont este
opţională, împreună cu costurile
pentru utilizarea unui mijloc de
plată atât pentru operaţiuni de
plată, cât şi pentru trageri din
credit, orice alte costuri rezultând
din contractul de credit, precum
şi condiţiile în care aceste costuri
pot fi modificate;
l) existenţa taxelor, onorariilor şi Nemodificat
costurilor pe care consumatorul
trebuie să le plătească în legătură
cu încheierea, publicitatea şi/sau

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

înregistrarea contractului de
credit şi a documentelor accesorii
acestuia, inclusiv taxele notariale;
m) obligaţia, după caz, de a Nemodificat
încheia un contract privind un
serviciu accesoriu aferent unui
contract de credit, în special o
asigurare, în cazul în care
încheierea contractului de servicii
este obligatorie pentru obţinerea
creditului însuşi sau pentru
obţinerea acestuia în concordanţă
cu
clauzele
şi
condiţiile
prezentate;
n) rata dobânzii aplicabile în Nemodificat
cazul ratelor restante, măsurile
pentru ajustarea acesteia şi orice
alte costuri intervenite în caz de
nerespectare a contractului;
o)
o
avertizare
privind Nemodificat
consecinţele neefectuării plăţilor;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat

Nemodificat

o)
o
avertizare
privind
consecinţele neefectuării plăţilor.
Avertizarea trebuie să conţină
în mod obligatoriu termenele la
care se fac raportările la Biroul
de Credit şi termenul minim la
care creditorul poate declanşa
procedura de executare silită;
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
33

Se
introduce
prezentul
amendament din necesitatea de a
conştientiza consumatorul cu
privire la riscurile la care se
poate supune in caz de
nerespectare
a
clauzelor
contractuale.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

p) garanţiile solicitate;
q) existenţa sau lipsa dreptului de
retragere;
r)
dreptul
de
rambursare
anticipată şi, după caz, informaţii
privind dreptul creditorului la
compensaţie şi modul în care
aceasta va fi stabilită potrivit
prevederilor art. 66-69;
s) dreptul consumatorului de a fi
informat de îndată şi gratuit
asupra rezultatului consultării
bazei de date pentru evaluarea
bonităţii
sale,
potrivit
prevederilor art. 32 alin. (1);
ş) dreptul consumatorului de a
primi la cerere şi gratuit un
exemplar al proiectului de
contract de credit. Această
dispoziţie nu se aplică în cazul în
care
în
momentul
cererii
creditorul nu poate să încheie
contractul
de
credit
cu
consumatorul conform normelor
sale interne;
t) în cazul creditelor garantate cu

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

t) dreptul consumatorului de a Pentru claritatea textului.
34

Nr.
crt.

Text ordonanţă
ipotecă, cu o altă garanţie
comparabilă sau cu un drept
asupra unui bun imobil, precum
şi contractelor de credit al căror
scop îl constituie dobândirea ori
păstrarea
drepturilor
de
proprietate asupra unui bun
imobil existent sau proiectat ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea sau creşterea valorii
unui
bun
imobil,
dreptul
consumatorului de a primi gratuit
un exemplar al proiectului de
contract de credit. În acest caz,
pct. 5 referitor la alte aspecte
juridice importante, rubrica 5,
prevăzut în anexa nr. 2, se
reformulează după cum urmează:
„Dreptul de a primi proiectul de
contract de credit. Aveţi dreptul
să primiţi un exemplar al
proiectului de contract de credit.”
Această dispoziţie nu se aplică în
cazul în care în momentul cererii
creditorul nu poate să încheie
contractul
de
credit
cu
consumatorul conform normelor
sale interne;

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
primi gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit
în cazul creditelor garantate cu
ipotecă, cu o altă garanţie
comparabilă sau cu un drept
asupra unui bun imobil, precum şi
contractelor de credit al căror
scop îl constituie dobândirea ori
păstrarea
drepturilor
de
proprietate asupra unui bun
imobil existent sau proiectat ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea sau creşterea valorii
unui bun imobil. În acest caz, pct.
5 referitor la alte aspecte juridice
importante, rubrica 5, prevăzut în
anexa nr. 2, se reformulează după
cum urmează: „Dreptul de a primi
proiectul de contract de credit.
Aveţi dreptul să primiţi un
exemplar al proiectului de
contract de credit.” Această
dispoziţie nu se aplică în cazul în
care
în
momentul
cererii
creditorul nu poate să încheie
contractul
de
credit
cu
consumatorul conform normelor
sale interne;
35

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

ţ) după caz, perioada în care Nemodificat
informaţiile precontractuale au
forţă juridică obligatorie pentru
creditor.
(2) În cazul contractelor de credit Nemodificat
garantate cu ipotecă, cu o altă
garanţie comparabilă sau cu un
drept asupra unui bun imobil,
precum şi al contractelor de
credit al căror scop îl constituie
dobândirea
sau
păstrarea
drepturilor de proprietate asupra
unui bun imobil existent sau
proiectat
ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea
sau
creşterea valorii unui bun imobil,
în afară de informaţiile prevăzute
la alin. (1) creditorul informează
consumatorul că acestuia îi pot
reveni, în stadiu precontractual,
numai următoarele cheltuieli,
după caz:
a) cheltuieli aferente întocmirii Nemodificat
dosarului de credit,

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Autor:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
La articolul 14 alineatul (2),
36

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

b) cheltuieli aferente constituirii Nemodificat
ipotecii şi garanţiilor aferente.

18. Art. 15. – În cazul comunicării Nemodificat
telefonice,
descrierea
caracteristicilor principale ale
serviciului financiar care trebuie
oferită, potrivit art. 5 alin. (2) lit.
b) din Ordonanţa Guvernului nr.
85/2004,
republicată,
cu
modificările ulterioare, cuprinde
cel puţin următoarele:
a)
elementele prevăzute la art.
14 alin. (1) lit. c)- g) şi lit. j);
b) dobânda anuală efectivă,
ilustrată prin intermediul unui
exemplu reprezentativ;
c) valoarea totală plătibilă de
către consumator.
19. Art. 16. – În cazul în care, la Nemodificat
cererea
consumatorului,
contractul a fost încheiat folosind
un mijloc de comunicare la
distanţă
care
nu
permite

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
formulare
înlătură
b) cheltuieli estimative aferente Noua
constituirii ipotecii şi evaluării eventualele ambiguităţi.
garanţiilor.
Autor:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC
Nemodificat

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

furnizarea
informaţiilor
în
conformitate art. 11, 12 şi 14, în
special în situaţia prevăzută la
art. 15, creditorul furnizează
consumatorului toate informaţiile
precontractuale
folosind
formularul „Informaţii standard
la nivel european privind creditul
pentru consumatori”, prevăzut în
anexa nr. 2, imediat după
încheierea contractului de credit.
20. Art. 17. – (1) În cazul unui Nemodificat
contract de credit în care plăţile
făcute de consumator nu conduc
la o rambursare imediată a valorii
totale a creditului, dar sunt
utilizate pentru a constitui capital
în timpul perioadelor şi în
condiţiile stabilite în contractul
de credit sau într-un contract
accesoriu,
informaţiile
precontractuale cerute potrivit
art. 11, 12 şi art. 14 cuprind o
declaraţie clară şi concisă,
potrivit căreia aceste contracte de
credit nu prevăd o garanţie de
restituire a valorii totale a
creditului tras pe baza acestuia.
(2) Dacă se oferă o astfel de Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

garanţie, declaraţia nu este
necesară.
21. Art. 18. – (1) Creditorii şi, după Nemodificat
caz, intermediarii de credit oferă
consumatorului
explicaţii
corespunzătoare care să îi permită
acestuia să evalueze dacă
contractul de credit propus este
adaptat la nevoile sale şi la
situaţia sa financiară.
(2) Explicaţiile trebuie să Nemodificat
cuprindă cel puţin următoarele:
a)
explicarea
informaţiilor
precontractuale
care
sunt
furnizate potrivit prevederilor art.
11, 12 şi 14;
b) caracteristicile esenţiale ale
produselor propuse şi efectele
specifice pe care le pot avea
asupra consumatorului;
c) explicarea costurilor ce fac
parte din costul total al creditului
pentru consumator, astfel încât
consumatorii să înţeleagă ce
plătesc;
d) consecinţele neplăţii din partea
consumatorului.
22. Art. 19. – Se interzice perceperea Nemodificat
unui comision de analiză dosar în

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

cazul în care creditul nu se
acordă.
23. Art. 20. – (1) În termen de 30 de Nemodificat
zile de la depunerea dosarului de
credit, dar nu mai mult de 60 de
zile de la depunerea cererii de
solicitare a creditului, creditorul
răspunde în scris consumatorului
sau, la solicitarea expresă a
consumatorului, în altă formă
aleasă de consumator şi acceptată
de creditor, cu privire la
acordarea
sau
neacordarea
creditului.
(2) La primirea cererii de credit şi Nemodificat
a celorlalte documente ce sunt
necesare acordării creditului,
furnizorul de servicii financiare
are obligaţia de a înmâna imediat
consumatorului un înscris datat,
semnat şi cu număr de
înregistrare,
conţinând
confirmarea creditorului că i s-au
predat toate actele necesare
acordării creditului.
24.
SECŢIUNEA a 3-a
Nemodificat
Cerinţe precontractuale de
informare pentru anumite
contracte de credit sub forma

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

„descoperit de cont” şi pentru
anumite contracte specifice de
credit
Art. 21. – Prezenta secţiune se
aplică contractelor de credit
prevăzute la art. 3, 5 şi 6.
25. Art. 22. – (1) Creditorul şi, după
caz, intermediarul de credit
furnizează consumatorului, pe
baza clauzelor şi a condiţiilor de
creditare oferite de către creditor,
precum şi, după caz, a
preferinţelor exprimate şi a
informaţiilor furnizate de către
consumator, informaţiile necesare
care să îi permită consumatorului
să compare mai multe oferte
pentru a putea lua o decizie
informată cu privire la eventuala
încheiere a unui contract de
credit.
(2) Informaţiile sunt furnizate:
a) cu suficient timp, dar nu mai
puţin de 15 zile, înainte ca un
consumator să încheie un
contract de credit sau să accepte o
ofertă;

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

La articolul 22 alineatul (2),
41

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

b) pe hârtie sau pe un alt suport Nemodificat
durabil;

c) într-o modalitate prin care să Nemodificat
se asigure că toate informaţiile au
acelaşi grad de vizibilitate.
(3) Perioada de 15 zile Nemodificat
prevăzută la alin. (2) lit. a) se
poate reduce cu acordul expres al
consumatorului.
(4) Informaţiile pot fi furnizate Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
b) pe hârtie sau pe alt suport
durabil si sunt redactate in scris,
vizibil si uşor de citit, fontul
utilizat fiind Times New
Roman, mărimea de minimum
12 p. In cazul in care
informaţiile sunt redactate pe
hârtie, culoarea de fond a
hârtiei pe care este redactat
formularul trebuie sa fie in
contrast cu cea a fontului
utilizat.
Autori:
¾ Dp. Petru Călian – PD-L
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar
PD-L
Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse
Exista riscul ca informaţiile
precontractuale sa fie scrise
mărunt,
astfel
încât
consumatorul sa nu poată citi cu
atenţie respectivele informaţii.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

prin intermediul formularului
„Informaţii standard la nivel
european privind creditul pentru
consumatori” prevăzut în anexa
nr. 3.
(5) În cazul în care creditorul a Nemodificat
furnizat
informaţii
prin
formularul „Informaţii standard
la nivel european privind creditul
pentru consumatori” prevăzut în
anexa nr. 3, se consideră că
acesta a respectat cerinţele
referitoare la informaţii prevăzute
în prezentul articol şi în art. 4 din
Ordonanţa
Guvernului
nr.
85/2004,
republicată,
cu
modificările ulterioare.
26. Art. 23. – În plus, faţă de Nemodificat
informaţiile prevăzute la art. 22,
art. 25-27, consumatorului i se
furnizează, la cerere şi gratuit, un
exemplar din proiectul de
contract de credit care include
informaţiile
contractuale
prevăzute la art. 33-49, în măsura
în care articolele respective se
aplică. Această prevedere nu se
aplică în cazul în care, în
momentul cererii, creditorul nu

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

poate să încheie contractul de
credit cu consumatorul conform
normelor sale interne.
27. Art. 24. – În cazul în care
contractul a fost încheiat, la
cererea consumatorului, folosind
un mijloc de comunicare la
distanţă care nu permite oferirea
informaţiilor ce trebuie furnizate
conform prevederilor art. 22, art.
25-27, creditorul îşi îndeplineşte,
imediat
după
încheierea
contractului de credit, obligaţiile
prevăzute la art. 22, 25 şi 26, prin
furnizarea
informaţiilor
contractuale prevăzute la art. 3349, în măsura în care articolele
respective se aplică.
28. Art. 25. – Informaţiile la care se
face referire la art. 22 cuprind
următoarele:
a)
tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului
social şi a punctului de lucru al
creditorului, precum şi, după caz,
numele şi adresa sediului social
şi/sau a punctului de lucru ori,
după caz, adresa de domiciliu a
intermediarului
de
credit

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă
implicat;
c) valoarea totală a creditului;
d) durata contractului de credit;
e)
rata
dobânzii
aferente
creditului;
f) condiţiile care guvernează
aplicarea ratei dobânzii aferente
creditului, formula de calcul a
acesteia, costurile aplicabile din
momentul încheierii contractului
de credit şi condiţiile în care
acele costuri pot fi modificate;
g) dobânda anuală efectivă
ilustrată prin intermediul unui
exemplu
reprezentativ
care
menţionează
toate
ipotezele
folosite pentru calculul dobânzii
respective;
h) condiţiile şi procedura pentru
încetarea contractului de credit;
i) pentru contractele de credit de
tipul celor prevăzute la art. 3, o
menţiune
conform
căreia
consumatorului i se poate solicita
în orice moment rambursarea
integrală a creditului, după caz;
j) rata dobânzii aplicabilă în cazul
ratelor întârziate, măsurile pentru
ajustarea acesteia şi, după caz,

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

orice penalităţi plătibile în caz de
neplată;
k) dreptul consumatorului de a fi
informat imediat şi gratuit,
potrivit prevederilor art. 32 alin.
(1), asupra rezultatului consultării
bazei de date, realizate pentru
evaluarea bonităţii sale;
l) pentru contractele de credit de
tipul celor prevăzute la art. 3,
informaţii cu privire la costurile
aplicabile încă de la momentul
încheierii contractului de credit,
precum şi, după caz, condiţiile în
care pot fi modificate aceste
costuri;
m) după caz, termenul pe
parcursul căruia informaţiile
precontractuale au forţă juridică
obligatorie pentru creditor.
29. Art. 26. – (1) În cazul unui
contract de credit în sensul art. 5
şi 6, informaţiile prevăzute la art.
22 şi 25 includ şi următoarele:
a) valoarea, numărul şi frecvenţa
plăţilor care vor fi efectuate de
către consumator şi, după caz,
ordinea în care plăţile se vor
aloca, în scopul rambursării,

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

pentru diferitele solduri restante
cu rate diferite ale dobânzii
aferente creditului;
b)
dreptul
de rambursare
anticipată şi, după caz, informaţii
privind dreptul creditorului la
compensaţie şi modul în care
aceasta va fi stabilită.
(2) În cazul contractelor de credit Nemodificat
prevăzute la art. 3 se aplică
numai prevederile art. 22 şi 25.
30. Art. 27. – (1) În cazul Nemodificat
comunicării verbale prin telefon
şi în cazul în care consumatorul
solicită ca „descoperitul de cont”
să fie disponibil imediat,
descrierea
caracteristicilor
principale
ale
serviciului
financiar include cel puţin
elementele prevăzute la art. 25 lit.
c), e), f), g) şi i).
(2) În plus, în contractele de Nemodificat
credit de tipul celor prevăzute la
art.
5
şi
6,
descrierea
principalelor
caracteristici
include menţionarea duratei
contractului de credit.
31.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Articolul 28 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
47

Corelare cu amendamentul adus
la nr. crt. 5.

Nr.
crt.

Text
Senat
Art. 28. – Fără a aduce atingere Nemodificat
excepţiei prevăzute la art. 2 alin.
(2) lit. b), în cazul contractelor de
credit care sunt acordate sub
forma „descoperit de cont” şi
care trebuie rambursate într-o
perioadă de o lună, descrierea
caracteristicilor principale ale
serviciului financiar include cel
puţin elementele prevăzute la art.
25 lit. c), e), f), g) şi i).
Text ordonanţă

32. Art. 29. – (1) Prevederile art. 11- Nemodificat
18 şi 21-28 nu se aplică
furnizorilor de bunuri sau servicii
care acţionează în calitate de
intermediari de credit cu titlu
auxiliar.
(2) Creditorul are obligaţia de a Nemodificat
se asigura că informaţiile
precontractuale prevăzute în
articolele respective au fost
primite de consumator.
33.

CAPITOLUL III
Nemodificat
Obligaţia de a evalua bonitatea
consumatorului şi accesul la

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Art. 28. – Fără a aduce atingere
excepţiei prevăzute la art. 2 lit. b),
în cazul contractelor de credit care
sunt
acordate
sub
forma
„descoperit de cont” şi care
trebuie rambursate într-o perioadă
de
o
lună,
descrierea
caracteristicilor principale ale
serviciului financiar include cel
puţin elementele prevăzute la art.
25 lit. c), e), f), g) şi i).
Autor:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

bazele de date
Art. 30. – (1) Creditorul Nemodificat
evaluează
bonitatea
consumatorului pe baza unui
volum suficient de informaţii
obţinute,
inclusiv
de
la
consumator, şi pe baza consultării
bazei de date relevante, înainte de
încheierea unui contract de credit.

(2) În cazul în care părţile convin Nemodificat
să modifice valoarea totală a
creditului
după
încheierea
contractului de credit, creditorul
actualizează
informaţiile
financiare aflate la dispoziţia sa
privind
consumatorul
şi
evaluează
bonitatea
consumatorului
înainte
de
efectuarea
oricărei
creşteri
semnificative a valorii totale a

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
La articolul 30, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 30 - (1) Creditorul evaluează
bonitatea consumatorului pe baza
unui volum suficient de informaţii
obţinute,
inclusiv
de
la
consumator, şi, după caz, pe baza
consultării
bazei
de
date
relevante, înainte de încheierea
unui contract de credit.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Nemodificat

49

Motivarea
amendamentelor propuse

Având în vedere faptul că pct. 28
din preambulul Directivei şi art.9
alin. 1 al acesteia prezintă ca un
deziderat consultarea bazelor de
date
pentru
obţinerea
informaţiilor despre bonitatea
consumatorilor,
propunem
introducerea formulării „după
caz”, cu scopul de a circumstanţa
această obligaţie, având în
vedere
însăşi
posibilitatea
legală/faptică
a
consultării/existenţei unei baze
de date.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

creditului.
(3) Prin creştere semnificativă Nemodificat
se înţelege o creştere de peste
15% din valoarea totală iniţială
a creditului.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

La articolul 30 alineatul (3) se Considerăm necesară eliminarea
alineatului având în vedere că
abrogă.
stabilirea administrativă a procentului
Autori:
de creştere a valorii finanţării pentru
¾ Comisia pentru buget,
care este necesară reevaluarea
finanţe şi bănci
bonităţii nu reflectă fidel litera şi
¾ Comisia pentru politică
spiritul dispoziţiilor transpuse (mai
ales în condiţiile în care se transpune o
economică, reformă şi
directivă de maximă armonizare)
privatizare

întrucât
îndeplinirea
condiţiei
respective trebuie apreciată de la caz
la caz pe baza unor criterii obiective şi
a unor elemente concrete (valoarea
totală a creditului, comportamentul de
plată anterior al clientului etc.).

34. Art. 31. - În scopul evaluării Nemodificat
bonităţii
consumatorilor,
sistemele de evidenţă de tipul
birourilor de credit asigură, în
cazul creditului transfrontalier,
accesul creditorilor din alte state
membre la bazele de date
gestionate
în
condiţii
nediscriminatorii
faţă
de
creditorii naţionali.
35. Art. 32. - (1) În cazul în care Nemodificat
respingerea cererii de creditare se
bazează pe consultarea unei baze
de date, creditorul informează
consumatorul imediat şi în mod

Nemodificat

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

gratuit, în scris sau, la solicitarea
expresă a consumatorului, în
forma aleasă de acesta şi agreată
de creditor, în legătură cu
rezultatul acestei consultări şi cu
identitatea
bazei
de
date
consultate.
(2) Informaţiile se pun la Nemodificat
dispoziţie, cu excepţia cazului în
care furnizarea unor astfel de
informaţii este interzisă prin
norme naţionale ce transpun
legislaţia europeană sau care
creează cadrul legal pentru
aplicarea acesteia ori furnizarea
informaţiilor
contravine
obiectivelor de ordine publică sau
de securitate publică.
(3) Prezentul articol nu aduce Nemodificat
atingere aplicării Legii nr.
677/2001
pentru
protecţia
persoanelor
cu
privire
la
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare.
36.
CAPITOLUL IV
Nemodificat
Informaţii şi drepturi privind
contractele de credit

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

Text
Senat
Nemodificat

Art. 33. - Contractele de credit Nemodificat
sunt redactate în scris, vizibil şi
uşor de citit, fontul utilizat fiind
Times New Roman, mărimea de
minimum 10 p, pe hârtie sau pe
un alt suport durabil. În cazul în
care contractul este redactat pe
hârtie, culoarea de fond a hârtiei
pe care este redactat contractul
trebuie sa fie în contrast cu cea a
fontului utilizat.

_________________

_____________

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat
Articolul 33 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 33. (1) - Contractele de credit Corelare cu prevederile art. 22
sunt redactate în scris, vizibil şi alin. (2).
uşor de citit, fontul utilizat fiind
Times New Roman, mărimea de
minimum 12 p, pe hârtie sau pe
un alt suport durabil. În cazul în
care contractul este redactat pe
hârtie, culoarea de fond a hârtiei
pe care este redactat contractul
trebuie sa fie în contrast cu cea a
fontului utilizat.
Autor:
¾ Dp. Petru Călian – PD-L
(2) Contractele de credit trebuie
sa conţină informaţii complete,
clare si uşor de înţeles, in limba
romană. Aceste informaţii vor fi
detaliate
sau
explicate
suplimentar de către banca, la
cererea
expresa
a
consumatorului, înainte de
semnarea contractului sub
forma unei note, anexa la
52

Este
important
ca
toţi
consumatorii
sa
fie
bine
informaţi de conţinutul clauzelor
contractului si sa le înţeleagă in
mod corespunzător înainte de a
si le asuma

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

37.
Art. 34. - Toate părţile Nemodificat
contractante primesc câte un
exemplar original al contractului
de credit.

38. Art. 35. - (1) Fără a aduce Nemodificat
atingere
prevederilor
legale
privind modificarea dobânzii, pe
parcursul derulării contractului de
credit:
a)
se
interzice
majorarea Nemodificat
comisioanelor, taxelor, tarifelor,
spezelor bancare sau a oricăror

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
contract.
Autor:
¾ Dp. Mugurel
Surupăceanu – PSD+PC
Articolul 34 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 34. - La momentul semnării
contractului,
toate
părţile
contractante primesc cate un
exemplar original al contractului
de
credit,
cu
excepţia
contractelor
încheiate
la
distanţă.
Autori:
¾ Dp. Adrian Henorel Niţu
– PD-L
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar PD - L
La articolul 35 alineatul (1),
literele a), b) şi d) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

Motivarea
amendamentelor propuse

Sunt bănci care trimit contractul
prin posta clienţilor, după
semnarea acestuia, existând
posibilitatea ca respectivele
contracte sa nu ajungă la
destinatar.
(OG 85/2004 privind protecţia
consumatorilor la încheierea şi
executarea
contractelor
la
distanţă
privind
serviciile
financiare)

a)
se
interzice
majorarea Pentru coroborarea articolului 35
nivelului comisioanelor, tarifelor lit. a) şi b) cu prevederile
şi spezelor bancare, cu excepţia articolului 40 care stipulează
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Nr.
crt.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
costurilor impuse prin legislaţie;
Autor:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC

Motivarea
amendamentelor propuse
expres posibilitatea modificării
prin act adiţional.

b) se interzice introducerea şi Nemodificat
perceperea
de
noi
taxe,
comisioane, tarife, speze bancare
sau orice alte costuri aferente
contractului,
cu
excepţia
costurilor specifice unor servicii
suplimentare solicitate în mod
expres
de
consumator,
neprevăzute în contract şi care nu
erau oferite consumatorilor la
data încheierii acestuia. Aceste
costuri neprevăzute vor fi
percepute numai pe baza unor
acte adiţionale acceptate de
consumator.
Sunt
exceptate
costurile impuse prin legislaţie;

b) se interzice introducerea şi
perceperea de noi comisioane,
tarife, sau a oricăror alte speze
bancare, cu excepţia costurilor
specifice unor produse şi servicii
suplimentare solicitate în mod
expres
de
consumator,
neprevăzute în contract sau care
nu erau oferite consumatorilor la
data încheierii acestuia. Aceste
costuri neprevăzute vor fi
percepute numai pe baza unor
acte adiţionale acceptate de
consumator.
Sunt
exceptate
costurile impuse prin legislaţie;
Autor:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC
¾ Dp. Vasile Bleotu –
PSD+PC

Forma iniţială a textului literei b)
a articolului 35 restrângea
posibilitatea clienţilor de a
solicita si beneficia de noi
produse si servicii financiare
care nu erau oferite, respectiv nu
au fost solicitate de clienţi la
momentul naşterii raportului de
creditare.
Prin eliminarea
condiţiei cumulative s-a dat
posibilitatea clienţilor sa poată
solicita instituţiilor de credit
servicii si produse financiare
care deşi existau in oferta
instituţiilor
de
credit
la
momentul naşterii raportului
contractual de creditare, nu au
fost solicitate de către client la
respectivul moment.

c) se interzice perceperea unui Nemodificat
comision de depunere numerar

Nemodificat

Text ordonanţă

Text
Senat

altor
costuri
aferente
contractului,
cu
excepţia
costurilor impuse prin legislaţie;
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

pentru plata ratelor la credit,
indiferent dacă depunerea se
efectuează de către titular sau de
către o altă persoană;
d) se interzice perceperea unui Nemodificat
comision de retragere pentru
sumele trase din credit.

____________

____________

________________

______________

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat
La articolul 35 alineatul (1),
după litera d) se introduc două
noi litere, literele e) şi f), cu
următorul cuprins:
e) se interzice perceperea unui Consumatorul are dreptul să
comision, tarif, speza bancara schimbe data de scadenţă a
sau orice alt cost, in cazul in ratelor fără niciun cost.
care consumatorul doreşte
schimbarea datei de scadenta a
ratelor;
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
f) Se interzice perceperea unor Ordonanţa are rolul de a
comisioane in situaţiile in care implementa directiva europeana
consumatorii
solicita ce îşi doreşte transparentizarea
schimbarea
garanţiilor,
în costurilor creditelor. Menţinerea
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

(2) Costurilor aferente contului Nemodificat
curent nu le sunt aplicabile
obligaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. a). Costurile aferente contului
curent trebuie să corespundă
costurilor
efective
ale
creditorului, să se limiteze la
acoperirea acestora şi să nu
conducă la obţinerea de venituri
suplimentare pentru acesta.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
condiţiile în care consumatorul
plăteşte toate costurile aferente
constituirii şi evaluării noilor
garanţii.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse
comisioanelor la valori ce
determina venituri nejustificate,
altele decât scopul pentru care au
fot introduse, nu face decât sa
pună consumatorul in dificultate
in momentul optării intre un
produs de creditare sau altul sau
poate duce chiar la inducerea
acestuia in eroare.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

(3) Pentru orice modificare a Nemodificat
nivelului costurilor creditului,
potrivit condiţiilor contractuale,
creditorul este obligat să notifice
consumatorul în scris sau, la
cererea
expresă
a
consumatorului,
prin
altă
modalitate stabilită de acesta şi
agreată de creditor şi va pune la
dispoziţia acestuia un nou tabel
de
amortizare/grafic
de
rambursare.
39.
Art. 36. - Pentru creditul acordat, Nemodificat
creditorul poate percepe numai:
comision de analiză dosar,
comision de administrare credit
sau comision de administrare
cont curent, compensaţie în cazul
rambursării anticipate, costuri
aferente asigurărilor, după caz,
penalităţi,
precum
şi
un
comision unic pentru servicii
prestate
la
cererea
consumatorilor.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat

Articolul 36 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 36. – (1) Pentru creditul
acordat, creditorul poate percepe
numai: comision de analiza dosar,
comision de administrare credit
sau comision de administrare cont
curent, compensaţie in cazul
rambursării anticipate, costuri
aferente asigurărilor, şi după caz,
dobânda penalizatoare, alte
costuri percepute de terţi,
precum si un comision unic
pentru servicii prestate la cererea
consumatorilor.
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Exista şi costuri care sunt
percepute de alte instituţii
(interogare
Birou
credit,
înregistrare la Arhiva electronica
de garanţii mobiliare)

Nr.
crt.

Text ordonanţă
_______________

Text
Senat
______________

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
(2) Comisionul de analiza dosar
si cel unic vor fi stabilite in
suma fixa, aceeaşi suma fiind
perceputa
tuturor
consumatorilor cu acelaşi tip de
credit în cadrul aceleiaşi
instituţii de credit.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii

¾ Grupul Parlamentar –
PD-L

________________

_____________

Motivarea
amendamentelor propuse
Pentru ca a fost eliminat
comisionul
de
rambursare
anticipata,
s-a
introdus
comisionul unic si pentru
reesalonari/restructurari
si
refinantari, percepute ca procent
din soldul creditului rămas de
rambursat, ceea ce îngrădeşte
dreptul consumatorului de a se
refinanţa;
de
asemenea,
comisionul unic acoperă si
serviciul
prestat
pentru
schimbarea
datei
scadente,
perceput ca procent din soldul
creditului rămas de rambursat,
ceea ce îngrădeşte dreptul
consumatorului de a schimba
data de plata in situaţia in care el
nu mai primeşte salariul la timp
si din acest motiv rămâne cu
restante;

(3) Comisionul de administrare Nu se justifica perceperea de
se
percepe
pentru sume diferite pentru acelaşi tip
monitorizarea/înregistrarea/
de serviciul prestat
efectuarea de operaţiuni de
către
creditor
in
scopul
utilizării/rambursării creditului
acordat consumatorului. In
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

40. Art. 37. - În contractele de credit Nemodificat
cu dobândă variabilă se vor
aplica următoarele reguli:

a) dobânda va fi raportată la Nemodificat
fluctuaţiile indicilor de referinţă
EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata
dobânzii de referinţă a BNR, în
funcţie de valuta creditului, la
care creditorul poate adăuga o
anumită marjă, fixă pe toată
durata derulării contractului;

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
cazul in care acest comision se
calculează ca procent, acesta va
fi aplicat la soldul curent al
creditului.
Amendament adus la art. 95.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
Nemodificat
La articolul 37, litera a) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
a) dobânda va fi compusa dintr- Textul iniţial permite interpretări
un
indice
de
referinţa diferite.
EURIBOR/ROBOR/LIBOR, la o
anumita perioada sau din rata
dobânzii de referinţa a BNR, in
funcţie de valuta creditului, la
care creditorul adaugă o anumita
marja, fixa pe toata perioada
derulării contractului;
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

b) marja dobânzii poate fi Nemodificat
modificată doar ca urmare a
modificărilor legislative care
impun în mod expres acest lucru;

c) în acord cu politica comercială Nemodificat
a fiecărei instituţii de credit, prin
excepţie de la prevederile lit. b),
valoarea marjei şi valoarea
indicilor de referinţă pot fi
reduse;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
La articolul 37, litera b) se
abrogă.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
La articolul 37, literele c) – e) se
modifica si vor avea următorul
cuprins:
c) in acord cu politica comerciala
a fiecărei instituţii de credit,
creditorul poate reduce marja
şi/sau aplica un nivel mai redus
al indicelui de referinţa, acesta
având dreptul ca, pe parcursul
derulării contractului, sa revină
la valoarea marjei menţionate
in contract la data încheierii
acestuia şi/sau la nivelul real al
indicelui de referinţa.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
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Motivarea
amendamentelor propuse

Pentru a
nu se majora
nejustificat dobânzile, odată cu
apariţia prezentei ordonanţe.

Daca nu se face acesta precizare,
băncile nu vor reduce marja din
cauza faptului ca nu o pot majora
ulterior.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

d) formula dobânzii trebuie Nemodificat
indicată în mod expres în
contract,
cu
precizarea
periodicităţii şi/sau a condiţiilor
în care survine modificarea ratei
dobânzii, atât în sensul majorării,
cât şi în cel al reducerii acesteia;

e) elementele care intră în Nemodificat
formula de calcul a variaţiei
dobânzii şi valoarea acestora vor
fi afişate pe site-urile şi la toate
punctele de lucru ale creditorilor.

41.
______________

______________

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
d) modul de calcul al dobânzii
trebuie indicat in mod expres in
contract,
cu
precizarea
periodicităţii şi/sau a condiţiilor in
care survine modificarea ratei
dobânzii variabile, atât în sensul
majorării, cat si in cel al reducerii
acesteia;
Autor:
¾ Dp. Daniel Chiţoiu - PNL

Motivarea
amendamentelor propuse

Se
înlocuieşte
sintagma
„formula” cu sintagma „modul
de calcul al” pentru a nu crea
confuzie, in sensul de inserare in
contract
a
unei
formule
matematice.

e) elementele care intră în formula Pentru
de calcul al dobânzii variabile şi informaţiilor.
valoarea acestora vor fi afişate pe
site-urile şi la toate punctele de
lucru ale creditorilor.
Autor:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

transparentizarea

După articolul 37 se introduce
un articol nou, art. 371 care va
avea următorul cuprins:
Art. 371. - În cazul în care Pentru a sprijini consumatorii
61

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
debitorul solicită refinanţarea
creditului la aceeaşi bancă, în
măsura în care acesta s-a
dovedit bun-platnic banca va
examina cererea şi, în funcţie de
situaţia financiară a acestuia,
poate acorda creditul de
refinanţare,
respectându-se
toate condiţiile noii oferte de
creditare.
Autori:
¾ Dp. Adrian Henorel Niţu
– PD-L
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Grupul Parlamentar
PD-L

42. Art. 38. - (1) Calculul ratei lunare Nemodificat
a dobânzii/comisioanelor se va
face:
a) fie pe baza anului calendaristic
de 365 sau 366 de zile în cazul
anului bisect, luând în calcul la
numărătorul fracţiei formulei,
numărul efectiv de zile cuprins
între scadenţe, iar la numitorul
aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse
care solicita refinanţări de la
aceeaşi banca si cărora, in
prezent li se refuza acest demers
întrucât, din scorringul efectuat
de banca, consumatorul nu s-ar
încadra sa plătească o rata mai
mica.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

La articolul 38, după alineatul
(1) se introduce un alineat nou,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
(11) Rambursarea creditelor se
poate face in doua moduri: prin
rate egale (anuităţi) sau prin
rate
descrescătoare.
Consumatorul are dreptul sa
aleagă modalitatea prin care
doreşte sa ramburseze creditul.
Autori:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC
¾ Dp. PNL Eugen
Nicolăescu
¾ Grupul Parlamentar PNL

Dobânda astfel perceputa de către
Banca nu va fi afectata insa va fi
distribuita in mod uniform pe toata
perioada derulării creditului. In
prezent in primele luni de rambursare
rata dobânzii reprezintă 90% din rata
lunara si s-a ajuns ca la un credit de
50.000 euro, cu o rata lunara de 550
euro/luna, după 5 ani in care
consumatorul a plătit 33000 EURO sa
constate ca soldul creditului sau a
scăzut doar cu 3000 euro si ca mai are
de rambursat 47000 euro.
In prezent la un împrumut pe 30 de
ani, aceasta echilibrare se realizează
abia in ultimii 7 ani.
Consideram ca prin amendamentul
depus se va realiza un echilibru intre
dobânda plătita si cota de împrumut
returnată.

zile, după caz;
b) fie luând în calcul la
numărătorul fracţiei numărul 30
zile, iar la numitorul fracţiei
numărul 360.

_______________

____________

(2) Dobânda penalizatoare se Nemodificat
aplică la suma ce reprezintă

La articolul 38, alineatele (2) şi
(3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
(2) Dobânda penalizatoare se Pentru exactitatea textului.
calculează pe bază de procent
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

credit restant şi, după caz, la
sumele restante prevăzute în
contract, altele decât cele
aferente creditului.

(3) Rata dobânzii aplicabilă în Nemodificat
cazul creditelor restante nu poate
depăşi cu mai mult de 2 puncte
procentuale rata dobânzii aplicată
atunci
când
creditul
nu
înregistrează restanţă, în cazul în
care consumatorul sau soţul/soţia
acestuia se află în una dintre
următoarele
situaţii:
şomaj,
suferă o reducere drastică a
salariului, concediu de boală
prelungit, divorţ, deces. Prin
reducere drastică a salariului se
înţelege o reducere de cel puţin
15% din valoarea acestuia.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
fix şi se aplică la sumele restante
în conformitate cu prevederile
contractului de credit cu
excepţia sumelor provenite din
calculul dobânzii.
Autor:
¾ Dp. Viorel Ştefan –
PSD+PC

Motivarea
amendamentelor propuse

(3) Rata dobânzii aplicabila in
cazul creditelor restante nu poate
depăşi cu mai mult de 2 puncte
procentuale rata dobânzii aplicată
atunci
când
creditul
nu
înregistrează restanta, in cazul in
care consumatorul sau soţul/soţia
acestuia se afla in una dintre
următoarele
situaţii:
şomaj,
reducere drastica a salariului,
deces. Prin reducerea drastică a
salariului se înţelege o reducere
de cel puţin 15% din valoarea
acestuia. Aceasta dobânda va fi
perceputa pana la încetarea
evenimentului care a generat
reducerea veniturilor, dar nu
mai mult de 12 luni. In caz de
deces, perioada nu poate fi mai
mica de 6 luni.

Se
elimina
sintagmele
„concediul de boala prelungit” si
„divorţ”, se introduce perioada
pentru care se percepe dobânda
penalizatoare redusa.

64

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

43.
Art. 39. - În cazul imposibilităţii Nemodificat
consumatorilor de a accepta
majorarea dobânzii, creditorul nu
are dreptul să denunţe unilateral
sau să rezilieze contractul fără o
propunere, transmisă în scris, de
reeşalonare sau refinanţare a
creditului, în raport cu veniturile
actuale ale consumatorului, în
măsura în care o asemenea
reeşalonare sau refinanţare este
posibilă potrivit reglementărilor
interne ale creditorului.
44. Art. 40. - (1) Sunt interzise Nemodificat
clauzele contractuale care dau
dreptul creditorului să modifice
unilateral clauzele contractuale
fără încheierea unui act adiţional,
acceptat de consumator.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
Articolul 39 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 39. – În cazul imposibilităţii
consumatorilor de a accepta
majorarea dobânzii, creditorul nu
are dreptul să denunţe unilateral
sau să rezilieze contractul.
Creditorul trebuie sa facă o
propunere, transmisă în scris,
de reeşalonare sau refinanţare a
creditului,
în
raport
cu
veniturile
actuale
ale
consumatorului.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

In actuala formulare, se lasă
creditorului posibilitatea de a
denunţa unilateral contractul,
chiar si după transmiterea unei
propuneri. Se elimina de
asemenea posibilele interpretări
si se corelează cu art. 40.

Nr.
crt.

Text ordonanţă
(2) Creditorul trebuie să poată
face dovada că a depus toate
diligentele pentru informarea
consumatorului cu privire la
semnarea actelor adiţionale.
(3) În cazul modificărilor impuse
prin legislaţie, nesemnarea de
către consumator a actelor
adiţionale prevăzute la alin. (1)
este considerată acceptare tacită.
În acest caz se interzice
introducerea în actele adiţionale a
altor prevederi decât cele impuse
prin legislaţie. Introducerea în
actele adiţionale a oricăror altor
prevederi decât cele impuse prin
legislaţie sunt considerate nule de
drept.
(4) Se interzice introducerea în
contractele de credit a clauzelor
prin care:
a) consumatorul este obligat să
păstreze
confidenţialitatea
prevederilor şi a condiţiilor
contractuale;

Text
Senat
Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

b) creditorul poate rezilia sau Nemodificat
denunţa unilateral contractul ori

Motivarea
amendamentelor propuse

La articolul 40 alineatul (4),
litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
b) creditorul poate declara Consideram ca aceste clauze
scadent sau denunţa unilateral sunt abuzive si creeaza presiune
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

poate penaliza consumatorul în
cazul
afectării
reputaţiei
creditorului.

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
contractul ori poate penaliza asupra consumatorilor.
consumatorul in cazul afectării
reputaţiei creditorului;
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
La articolul 40 alineatul (4),
după litera b) se introduc două
litere noi, literele c) - d), cu
următorul cuprins:

______________

__________

______________

__________

c) creditorul poate declara
scadent anticipat creditul in
cazul in care consumatorul nu
si-a
îndeplinit
obligaţiile
conform altor contracte de
credit încheiate cu alţi creditori;

Astfel de clauze, deşi încalcă in
mod vădit principiul relativităţii
efectelor contractelor, sunt totuşi
introduse de către creditori in
contractele pe care aceştia le
încheie cu consumatorii.

d)
creditorul
impune
consumatorului
încheierea
contractului de asigurare a
bunurilor aduse in garanţie cu o
societate agreata de banca;

Interdicţia
de
a
impune
consumatorului asiguratorul este
reglementata conform art.18 din
Legea 190/1999 privind creditul
ipotecar
pentru
investiţii
imobiliare, articol care a rămas
in
vigoare
după
apariţia
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

(5) Creditorii nu au dreptul să Nemodificat
refuze încasarea ratelor în
moneda în care s-a acordat
creditul.

45.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
La articolul 40, alineatul (5) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(5) Creditorii nu au dreptul sa
refuze încasarea ratelor de credit
in moneda in care s-a acordat
creditul, cu excepţia operatorilor
economici
care
încheie
contracte de leasing.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Dp. Viorel Ştefan - PSD
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
La articolul 41, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
68

Motivarea
amendamentelor propuse
prezentei ordonanţe. Insa, pentru
contractele de credit pentru
consum garantate cu ipoteca nu
exista o asemenea reglementare.

Pentru asigurarea corectitudinii
gramaticale
a
textului
si
coerentei cu alineatul (1).
Societăţile de leasing au
obligaţia de a emite factura in
lei, conform legislaţiei specifice.

Nr.
crt.

Text
Senat
Art. 41. - (1) Orice notificare cu Nemodificat
privire
la
modificarea
conţinutului
clauzelor
contractuale referitoare la
costuri
va
fi
transmisă
consumatorilor cu cel puţin 30
de zile înainte de aplicarea
acestora.
Text ordonanţă

(2)
Consumatorul
are
la Nemodificat
dispoziţie un termen de 15 zile de
la primirea notificării pentru a
comunica
opţiunea
sa
de
acceptare sau de neacceptare a
noilor condiţii.
(3) Neprimirea unui răspuns din Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Art. 41. - (1) Orice notificare cu
privire la modificarea conţinutului
clauzelor contractuale referitoare
la costuri va fi transmisa
consumatorilor cu cel puţin 30 de
zile înainte de aplicarea acestora,
cu excepţia situaţiilor in care
consumatorul
solicita
modificări ale contractului care
implica schimbarea costurilor,
de
exemplu
prelungirea
perioadei de creditare sau
modificarea ratelor.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
Nemodificat

Nemodificat
69

Motivarea
amendamentelor propuse
Pentru clarificarea textului; acest
articol nu se aplica in cazul in
care dobânda se modifica
datorita variaţiei indicelui de
referinţa.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

partea
consumatorului
în
termenul menţionat anterior nu
este considerată acceptare tacită
şi contractul rămâne neschimbat.
(4) În cazul în care consumatorul Nemodificat
nu acceptă noile condiţii,
creditorul nu are dreptul de a
penaliza consumatorul sau de a
declara creditul scadent.
46.
Art. 42. - Creditorii iau toate Nemodificat
măsurile necesare pentru a
răspunde la reclamaţiile depuse
de consumatori în termen de
maximum 30 de zile de la
înregistrarea acestora şi depun
diligentele necesare în vederea
reparării eventualelor prejudicii
cauzate consumatorilor.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Articolul 42 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 42. - Creditorii au obligaţia In practica s-a observat ca
de a primi si înregistra băncile refuza înregistrarea
reclamaţiile de la consumatori, reclamaţiilor de la clienţi.
de a lua toate masurile necesare
pentru a răspunde la aceste
reclamaţii in termen de maximum
30 de zile de la înregistrarea
acestora si de a depune
diligentele necesare in vederea
reparării eventualelor prejudicii
cauzate consumatorilor.
Autor :
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L

47.

Motivarea
amendamentelor propuse

Articolul
43,
partea
introductivă se modifică şi va
70

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Art. 43. - La încetarea
contractului de credit, inclusiv
prin ajungere la termen, reziliere,
denunţare unilaterală, exercitarea
dreptului de retragere ori a celui
de rambursare anticipată din
partea consumatorului, creditorul
oferă gratuit consumatorului un
document care să ateste faptul că
au fost stinse toate obligaţiile
dintre părţi. Totodată, se închid şi
conturile creditului, fără a fi
necesară depunerea unei alte
cereri de către consumator şi fără
plata
unor
costuri
suplimentare,
cu
excepţia
următoarelor situaţii:

Text
Senat
Nemodificat

a) contul curent a fost deschis Nemodificat
anterior contractării creditului, în
vederea derulării altor operaţiuni;
b) la data încetării contractului de Nemodificat
credit, contul curent este utilizat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
avea următorul cuprins:
Art. 43. – La încetarea
contractului de credit, creditorul
oferă
gratuit,
din
oficiu,
consumatorului un document care
fie atestă faptul că au fost stinse
toate obligaţiile dintre părţi
decurgând
din
contractul
respectiv, fie indică obligaţiile
contractuale
neîndeplinite.
Totodată, se închid si conturile
creditului, fără a fi necesara
depunerea unei alte cereri de către
consumator şi fără plata unor
costuri suplimentare, cu excepţia
următoarelor situaţii
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar PD-L
Nemodificat
Nemodificat
71

Motivarea
amendamentelor propuse
Se introduce “din oficiu” pentru
a nu se înţelege ca acest
document se oferă doar la
cererea consumatorului.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

pentru alte servicii contractate de
către consumator;
c) conturile sunt poprite sau
indisponibilizate,
conform
prevederilor
legale,
pentru
îndeplinirea de către consumator
a unor obligaţii asumate faţă de
creditorul însuşi sau faţă de terţi.
48. Art. 44. - Orice notificare pe care
creditorul o face consumatorului
trebuie să fie semnată, datată şi
cu număr de înregistrare. Orice
notificare ce nu conţine aceste
minime
informaţii
este
considerată nulă de drept.
49. Art. 45. - Art. 33, 34 şi 46-49 nu
aduc atingere normelor naţionale
ce respectă legislaţia comunitară
privind valabilitatea încheierii
contractelor de credit.
50.
SECŢIUNEA a 2-a
Informaţii ce trebuie incluse în
contractele de credit

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Art. 46. - (1) Contractul de credit Nemodificat
specifică în mod clar şi concis
următoarele:
a) tipul de credit;
Nemodificat
b) identitatea şi adresa sediului Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text
Senat

Text ordonanţă

social şi a punctului de
lucru/adresa de domiciliu a
părţilor contractante, precum şi,
după caz, identitatea şi adresa
sediului social şi/sau a punctului
de lucru ori, după caz, adresa de
domiciliu a intermediarilor de
credit implicaţi;
c) durata contractului de credit;
Nemodificat
d) valoarea totală a creditului şi Nemodificat
condiţiile care reglementează
tragerea creditului;
e) în cazul unui credit acordat sub Nemodificat
forma unei amânări la plată
pentru un anumit bun sau serviciu
ori în cazul contractelor de credit
legate, bunul sau serviciul
respectiv şi preţul de achiziţie al
acestuia;

f)
rata
creditului;

dobânzii

aferente

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat
Nemodificat
Nemodificat

La articolul 46 alineatul (1),
litera f) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
f) rata dobânzii aferente creditului
si tipul acesteia, fixa sau
variabila;
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
73

Deşi aceasta obligaţie rezulta din
interpretarea
ordonanţei,
prezentarea acesteia intr-o forma
clara este impuse de practica
existenta.

Nr.
crt.

Text
Senat
g) condiţiile care guvernează Nemodificat
aplicarea ratei dobânzii aferente
creditului, formula de calcul a
acesteia, precum şi termenele,
condiţiile şi procedura pentru
modificarea
ratei
dobânzii
aferente creditului şi, în cazul în
care se aplică rate diferite ale
dobânzii aferente creditului în
circumstanţe diferite, informaţiile
prevăzute anterior privind toate
ratele dobânzii aplicabile;
h) dobânda anuală efectivă şi Nemodificat
valoarea totală plătibilă de către
consumator,
calculate
la
momentul încheierii contractului
de credit; se menţionează toate
ipotezele
folosite
pentru
calcularea acestei rate;
i) suma, numărul şi frecvenţa Nemodificat
plăţilor care urmează să fie
efectuate de către consumator şi,
după caz, ordinea în care se vor
efectua
plăţile,
în
scopul
rambursării, pentru diferitele
solduri restante cu rate diferite
ale dobânzii aferente creditului;
j) în cazul rambursării în rate a Nemodificat
valorii totale a creditului aferent
Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

unui contract de credit pe durată
determinată,
dreptul
consumatorului de a primi, la
cerere şi gratuit, în orice moment
pe întreaga durată a contractului
de credit, pe hârtie sau pe alt
suport durabil, conform deciziei
consumatorului, un extras de cont
sub forma unui tabel de
amortizare/grafic de rambursare;
k) în cazul în care costurile şi Nemodificat
dobânzile trebuie plătite fără a se
rambursa nicio parte din valoarea
totală a creditului, un extras care
arată perioadele şi condiţiile
pentru plata dobânzii şi a oricăror
costuri aferente creditului;
l) costurile de administrare ale Nemodificat
unuia sau mai multor conturi care
înregistrează atât operaţiunile de
plată, cât şi tragerile din credit,
cu excepţia cazului în care
deschiderea unui cont este
opţională,
costurile
pentru
utilizarea unui mijloc de plată
atât pentru operaţiuni de plată,
cât şi pentru trageri din credit,
orice alte costuri rezultând din
contractul de credit, precum şi

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

75

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

condiţiile în care aceste costuri
pot fi modificate;
m) rata dobânzii, în cazul plăţilor Nemodificat
restante, aplicabilă la data
încheierii contractului de credit şi
măsurile pentru ajustarea acesteia
şi, după caz, orice costuri
datorate în caz de neplată;
n)
o
avertizare
privind Nemodificat
consecinţele neefectuării plăţilor;
contractul de credit va conţine
obligatoriu o prevedere prin care
consumatorul este atenţionat
despre raportarea la Biroul de
credit,
Centrala
Riscurilor
Bancare şi/sau la alte structuri
asemănătoare existente, în cazul
în care acesta întârzie cu
achitarea ratelor datorate, dacă
există această obligaţie de
raportare;
o) după caz, o menţiune potrivit Nemodificat
căreia va fi necesară plata unor
taxe, onorarii şi costuri în
legătură
cu
încheierea,
publicitatea şi/sau înregistrarea
contractului de credit şi a
documentelor accesorii acestuia,
inclusiv taxele notariale;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text
Senat
asigurările Nemodificat

Text ordonanţă

p) garanţiile şi
necesare, dacă există;
q) existenţa sau inexistenţa unui
drept de retragere, termenul în
care acel drept poate fi exercitat
şi alte condiţii pentru exercitarea
acestuia, inclusiv informaţii
privind obligarea consumatorului
de a plăti creditul sau partea de
credit trasă şi dobânda, potrivit
prevederilor art. 59 alin. (1) lit.
b), alin. (3) şi (4) şi art. 60,
precum şi cuantumul dobânzii
plătibile pe zi;
r) informaţii privind drepturile
care rezultă din art. 63-65,
precum şi condiţiile pentru
exercitarea acestor drepturi;
s)
dreptul
de
rambursare
anticipată,
procedura
de
rambursare anticipată, precum şi,
după caz, informaţii privind
dreptul
creditorului
la
compensaţie şi modul în care va
fi
determinată
această
compensaţie;
ş) procedura care trebuie urmată
în exercitarea dreptului de a
solicita încetarea contractului de

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

credit;
t) dacă există sau nu un
mecanism
extrajudiciar
de
reclamaţie şi despăgubire pentru
consumator şi, în caz afirmativ,
modalităţile de acces la acesta;
ţ) alte condiţii şi clauze
contractuale;
u) adresa Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Toate informaţiile prevăzute
la alin. (1), inclusiv cele aferente
unor servicii în privinţa cărora
consumatorul nu dispune de
libertate
de
alegere,
sunt
prevăzute în contract, fără a se
face trimitere la condiţiile
generale
de
afaceri
ale
creditorului, la lista de tarife şi
comisioane sau la orice alt
înscris.
51. Art. 47. - (1) În cazul în care se
aplică prevederile art. 46 alin. (1)
lit. j), creditorul pune la
dispoziţia consumatorului un
extras de cont sub forma unui
tabel de amortizare/grafic de
rambursare cu îndeplinirea, în
mod cumulativ, a următoarelor

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

condiţii:
a) în mod gratuit;
b) în orice moment pe întreaga
durată a contractului de credit;
c) pe hârtie sau pe alt suport
durabil,
conform
deciziei
consumatorului.
(2) Tabelul de amortizare/graficul Nemodificat
de rambursare indică:
a) ratele datorate;
b)termenele şi condiţiile de plată
ale acestor sume.
(3) Tabelul/graficul conţine o Nemodificat
detaliere a fiecărei rambursări
care să arate:
a) rambursarea valorii totale a
creditului;
b) dobânda calculată pe baza ratei
dobânzii aferente creditului;
c) orice costuri suplimentare.
(4) În cazul în care rata dobânzii Nemodificat
nu este fixă sau costurile
suplimentare pot fi modificate pe
baza contractului de credit,
tabelul de amortizare/graficul de
rambursare indică în mod clar şi
concis că datele cuprinse în
tabel/grafic vor rămâne valabile
numai până la schimbarea

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

următoare a ratei dobânzii
aferente
creditului
sau
a
costurilor suplimentare potrivit
contractului de credit.
52. Art. 48. - (1) În cazul unui Nemodificat
contract de credit în care plăţile
făcute de consumator nu conduc
la o rambursare imediată a valorii
totale a creditului, dar sunt
utilizate pentru a constitui capital
în timpul perioadelor şi în
condiţiile stabilite în contractul
de credit sau într-un contract
accesoriu,
informaţiile
precontractuale cerute potrivit
prevederilor art. 11, 12 şi 14
cuprind o declaraţie clară şi
concisă, potrivit căreia aceste
contracte de credit nu prevăd o
garanţie de restituire a valorii
totale a creditului tras pe baza
acestuia.
(2) Dacă se oferă o astfel de Nemodificat
garanţie, declaraţia nu este
necesară.
53. Art. 49. - În cazul contractelor de Nemodificat
credit sub forma „descoperit de
cont” pe baza cărora creditul
trebuie rambursat la cerere sau

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă
într-o perioadă de maximum 3
luni, următoarele informaţii se
specifică în mod clar şi concis:
a) tipul de credit;
b) identitatea şi adresa sediului
social şi a punctului de
lucru/adresa de domiciliu a
părţilor contractante, precum şi,
după caz, identitatea şi adresa
sediului social şi/sau a punctului
de lucru ori, după caz, adresa de
domiciliu a intermediarului de
credit implicat;
c) durata contractului de credit;
d) valoarea totală a creditului şi
condiţiile care reglementează
tragerea;
e)
rata
dobânzii
aferente
creditului;
f) condiţiile care guvernează
aplicarea ratei dobânzii aferente
creditului, formula de calcul a
acesteia, precum şi termenele,
condiţiile şi procedura pentru
modificarea
ratei
dobânzii
aferente creditului şi, în cazul în
care se aplică rate diferite ale
dobânzii aferente creditului în
circumstanţe diferite, informaţiile

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

prevăzute anterior privind toate
ratele dobânzii aplicabile;
g) dobânda anuală efectivă şi
costul total al creditului pentru
consumator,
calculate
la
momentul încheierii contractului
de credit; se menţionează toate
ipotezele
folosite
pentru
calcularea respectivei rate, astfel
cum se prevede la art. 73
coroborat cu art. 7 pct. 4 şi 6;
h) o menţiune conform căreia
consumatorului i se poate solicita
în orice moment rambursarea
integrală, la cerere, a creditului,
dar nu mai puţin de 15 zile de la
data solicitării;
i) informaţii cu privire la
costurile aplicabile încă de la
momentul încheierii contractului
de credit, precum şi, după caz,
condiţiile în care pot fi
modificate aceste costuri.
54.
SECŢIUNEA a 3-a
Informaţii privind rata dobânzii
aferente creditului

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Art. 50. - (1) Consumatorul este Nemodificat
informat, pe hârtie sau pe alt

Nemodificat
82

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

suport durabil, în legătură cu
orice modificare a ratei dobânzii
aferente creditului.
(2)
Informaţiile
cuprind Nemodificat
următoarele:
a) valoarea plăţilor de efectuat
după intrarea în vigoare a noii
rate
a
dobânzii
aferente
creditului;
b) în cazul în care numărul sau
frecvenţa plăţilor se modifică,
informaţii în legătură cu acestea.
55. Art. 51. - La solicitarea expresă a Nemodificat
consumatorului, se poate conveni
în contractul de credit ca
informaţiile prevăzute la art. 50
să
fie
transmise
periodic
consumatorului
dacă
sunt
întrunite cumulativ următoarele
condiţii:
a) modificarea ratei dobânzii
aferente
creditului
este
determinată de o modificare a
ratei de referinţă;
b) noua rată de referinţă este
făcută publică prin mijloace
corespunzătoare;
c) informaţiile privind noua rată
de referinţă sunt puse la

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

dispoziţie şi la locul în care
creditorul
îşi
desfăşoară
activitatea.
56.
SECŢIUNEA a 4-a
Nemodificat
Obligaţii aplicabile în cazul
contractelor de credit sub forma
„descoperit de cont”
Art. 52. - (1) În cazul unui Nemodificat
contract de credit care are ca
obiect un împrumut acordat sub
forma „descoperit de cont”
consumatorul este informat:
a) în mod regulat;
b) prin intermediul unui extras de
cont;
c) pe hârtie sau pe alt suport
durabil.
(2) Extrasul de cont conţine Nemodificat
următoarele informaţii:
a) perioada exactă la care se
referă extrasul de cont;
b) cuantumurile şi datele
tragerilor;
c) soldul din extrasul anterior şi
data acestuia;
d) noul sold;
e) datele şi sumele plăţilor
efectuate de consumator;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

f)
rata
dobânzii
aferente
creditului aplicată;
g) orice costuri care au fost
aplicate;
h) după caz, suma minimă de
plată.
57. Art. 53. - (1) În plus, Nemodificat
consumatorul este informat cu
privire la creşterea ratei dobânzii
aferente creditului sau cu privire
la creşterea oricăror costuri
datorate:
a) pe hârtie sau pe alt suport
durabil;
b) înainte ca modificarea
respectivă să intre în vigoare.
(2) Părţile pot conveni în Nemodificat
contractul
de
credit
ca
informaţiile privind modificările
ratei dobânzii aferente creditului
să fie comunicate potrivit art. 52,
în cazurile în care:
a) modificarea ratei dobânzii
aferente creditului este cauzată de
o modificare a ratei de referinţă;
b) noua rată de referinţă este
făcută publică prin mijloace
corespunzătoare;
c) informaţiile privind noua rată

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

de referinţă sunt puse la
dispoziţie şi la locul în care
creditorul
îşi
desfăşoară
activitatea.
58.
Nemodificat
SECŢIUNEA 5
Contractele de credit pe durată
nedeterminată
Art. 54. - (1) Consumatorul poate Nemodificat
decide încetarea unui contract de
credit pe durată nedeterminată,
gratuit, în orice moment, cu
excepţia cazurilor în care părţile
au convenit o perioadă de
notificare. Această perioadă nu
poate depăşi o lună.
(2) Dacă s-a convenit în Nemodificat
contractul de credit, creditorul
poate decide încetarea unui
contract de credit pe durată
nedeterminată prin notificarea
consumatorului în scris, pe hârtie
sau pe alt suport durabil, cu cel
puţin două luni înainte.
59. Art. 55. - (1) Dacă s-a convenit în Nemodificat
contractul de credit, creditorul,
din motive justificate obiectiv,
poate
retrage
dreptul
consumatorului de a efectua

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

trageri pe baza unui contract de
credit pe durată nedeterminată.
(2)
Pot
constitui
motive Nemodificat
justificate obiectiv suspiciunea
unei utilizări neautorizate sau
frauduloase a creditului ori un
risc semnificativ de incapacitate a
consumatorului de a rambursa
valoarea totală a creditului.
Aceste motive nu sunt limitative.
(3) Creditorul enumera în Nemodificat
contract motivele considerate
justificate în temeiul cărora
acesta poate retrage dreptul
consumatorului de a efectua
trageri. În mod excepţional,
creditorul poate retrage dreptul
consumatorului de a efectua
trageri pentru alte motive
justificate obiectiv, motive ce nu
sunt prevăzute în contract, cu
informarea
prealabilă
a
consumatorului.
(4) Creditorul îl informează pe Nemodificat
consumator în legătură cu
retragerea dreptului şi cu
motivele acesteia, pe hârtie sau
pe alt suport durabil, dacă este
posibil înainte de retragere şi cel

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

87

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

mai târziu imediat ulterior, cu
excepţia
cazului
în
care
furnizarea acestor informaţii este
interzisă prin norme naţionale ce
transpun legislaţia comunitară
sau ce creează cadrul legal pentru
aplicarea acesteia ori furnizarea
acestei informaţii contravine
obiectivelor de ordine publică sau
de securitate publică.
60.
SECŢIUNEA a 6-a
Nemodificat
„Descoperitul de cont cu
aprobare tacită”

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Art. 56. - (1) În cazul existenţei Nemodificat
unui acord privind deschiderea
unui cont curent, atunci când
există posibilitatea să i se ofere
consumatorului un „descoperit de
cont
cu
aprobare
tacită”,
contractul conţine şi informaţiile
prevăzute la art. 25 lit. e) şi f).
(2) În orice situaţie, creditorul Nemodificat
trebuie să furnizeze aceste
informaţii în mod regulat, pe
hârtie sau pe alt suport durabil.

Nemodificat

61. Art. 57. - (1) În cazul unei Nemodificat
depăşiri semnificative a limitei de

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

credit pentru o perioadă mai mare
de o lună, creditorul îl
informează pe consumator, fără
întârziere, pe hârtie sau pe alt
suport durabil cu privire la
următoarele:
a) depăşirea limitei de credit;
b) suma cu care a fost depăşită
limita de credit;
c)
rata
dobânzii
aferente
creditului;
d) orice penalităţi, costuri sau
dobânzi aplicabile restanţelor.
(2) Prin depăşire semnificativă a Nemodificat
limitei de credit se înţelege
depăşirea cu peste 15% a limitei
de credit.
(3) Prevederile prezentului articol Nemodificat
şi ale art. 56 nu aduc atingere
altor reglementări potrivit cărora
creditorul oferă alt tip de
creditarea atunci când limita de
credit a fost depăşită pe parcursul
unei durate semnificative.
62.
CAPITOLUL V
Nemodificat
Dreptul de retragere şi dreptul
de rambursare anticipată
SECŢIUNEA 1

Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Dreptul de retragere

Art. 58. – (1) Consumatorul are Nemodificat
la dispoziţie un termen de 14 zile
calendaristice în care se poate
retrage din contractul de credit
fără a invoca motive.

(2) Termenul de retragere începe Nemodificat
să curgă de la una dintre
următoarele date:
a) data încheierii contractului de
credit;
b) data la care consumatorului îi
sunt aduse la cunoştinţă clauzele,
condiţiile
contractuale
şi

La articolului 58, alineatul (1)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1)
Consumatorul
are
la
dispoziţie un termen de 14 zile
calendaristice in care se poate
retrage din contractul de credit
fără a invoca motive. Acest
termen nu se aplica in cazul
contractului de credit legat,
acordat
exclusiv
pentru
achiziţionarea de bunuri sau
servicii, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art. 63 - 65 si in
cazul contractului de leasing.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
Nemodificat
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Pentru
leasing,
interzice
legislaţia specifica rambursarea
înainte de 12 luni; in cazul
creditelor legate, acordate pentru
achiziţionarea de bunuri si
servicii, bunul respectiv nu poate
fi restituit daca se renunţa la
credit.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

informaţiile potrivit prevederilor
art. 33-49, în cazul în care ziua
respectivă este ulterioară celei la
care se face referire la lit. a).
63. Art. 59. - (1) În cazul în care Nemodificat
consumatorul îşi exercită dreptul
de
retragere,
acesta
are
următoarele obligaţii:
a) de a-l notifica pe creditor pe
baza informaţiilor oferite de
acesta potrivit prevederilor art. 46
alin. (1) lit. q), pentru ca
exercitarea acestui drept să îşi
producă efectele înainte de
expirarea termenului de retragere;
b) de a-i plăti creditorului creditul
sau partea de credit trasă şi
dobânda aferentă de la data la
care creditul sau partea respectivă
din credit a fost trasă până la data
la care creditul sau partea
respectivă din credit a fost
rambursată;
dobânda
se
calculează pe baza ratei dobânzii
convenite.
(2) Notificarea prevăzută la alin. Nemodificat
(1) lit. a):
a) se face pe hârtie sau pe alt
suport durabil aflat la îndemâna

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

creditorului şi accesibil acestuia;
b) este transmisă prin mijloace
admise legal, care asigură
transmiterea textului actului şi
confirmarea primirii acestuia;
c) este expediată înainte de
expirarea termenului.
(3) Exercitarea dreptului de Nemodificat
retragere îşi produce efectul de la
data expedierii notificării de către
consumator.
(4) Achitarea către creditor a Nemodificat
creditului sau a părţii de credit
trasă şi a dobânzii potrivit
prevederilor alin. (1) lit. b) se
efectuează fără nicio întârziere
nejustificată şi nu mai târziu de
30 de zile calendaristice de la
expedierea notificării de retragere
către creditor.
64. Art. 60. - Creditorul nu este Nemodificat
îndreptăţit
la
nicio
altă
compensaţie
din
partea
consumatorului
în
cazul
retragerii,
cu
excepţia
compensaţiei pentru orice taxe
nerambursabile plătite de către

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

creditor administraţiei publice.
65. Art. 61. - În cazul în care Nemodificat
creditorul sau un terţ, pe baza
unui contract între terţ şi creditor,
prestează un serviciu accesoriu
aferent contractului de credit, iar
consumatorul îşi exercită dreptul
de retragere din contractul de
credit potrivit prevederilor din
prezenta secţiune, obligaţiile
consumatorului ce decurg din
serviciul accesoriu respectiv
încetează.
66. Art. 62. - În cazul în care Nemodificat
consumatorul dispune de un drept
de retragere potrivit prevederilor
cuprinse la art. 58-61, se aplică
prevederile
prezentului
act
normativ, iar nu prevederile din:
a) art. 9-13 din Ordonanţa
Guvernului
nr.
85/2004,
republicată,
cu
modificările
ulterioare;
b) art. 9 şi 10 din Ordonanţa
Guvernului nr. 106/1999 privind
contractele încheiate în afara
spaţiilor comerciale, republicată.
67.
SECŢIUNEA a 2-a
Nemodificat
Dreptul de retragere în cazul

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

contractelor de credit legate
Art. 63. - În cazul în care Nemodificat
consumatorul şi-a exercitat un
drept de retragere dintr-un
contract de furnizare de bunuri
sau servicii, potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 130/2000 privind
protecţia
consumatorilor
la
încheierea
şi
executarea
contractelor
la
distanţă,
republicată,
cu
modificările
ulterioare,
Ordonanţei
Guvernului
nr.
85/2004,
republicată,
cu
modificările
ulterioare,
Ordonanţei
Guvernului
nr.
106/1999,
republicată, sau a altor actelor
normative ce transpun sau ce
creează cadrul de aplicare pentru
actele normative comunitare,
acesta nu mai are obligaţii în
temeiul unui contract de credit
legat.
68. Art. 64. - În cazul în care Nemodificat
consumatorului nu i-au fost
furnizate bunurile sau nu i-au fost
prestate serviciile ori bunurile sau
serviciile nu sunt conforme,

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

acesta
se
poate
îndrepta
împotriva comerciantului în
condiţiile prevăzute de Legea nr.
449/2003
privind
vânzarea
produselor şi garanţiile asociate
acestora,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
69. Art. 65. - (1) În cazul în care Nemodificat
bunurile sau serviciile care fac
obiectul unui contract de credit
legat nu sunt furnizate sau sunt
furnizate numai în parte sau nu
sunt conforme cu contractul de
furnizare,
consumatorul
are
dreptul de a se îndrepta împotriva
creditorului în cazul în care nu a
reuşit să obţină, de la furnizor,
satisfacerea pretenţiilor la care
are dreptul în conformitate cu
legislaţia sau cu contractul de
furnizare a bunurilor sau a
serviciilor.
(2) Creditorul răspunde solidar cu Nemodificat
vânzătorul pentru orice pretenţii
pe care consumatorul le poate
avea împotriva vânzătorului.
70.
SECŢIUNEA a 3-a
Nemodificat
Rambursarea anticipată

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Art. 66. - Consumatorul are Nemodificat
dreptul, în orice moment, să se
libereze în tot sau în parte de
obligaţiile sale care decurg dintrun contract de credit. În acest caz,
consumatorul are dreptul la o
reducere a costului total al
creditului,
această
reducere
privind dobânda şi costurile
aferente perioadei dintre data
rambursării anticipate şi data
prevăzută
pentru
încetarea
contractului de credit.
_______________

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Articolul 66 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 66. – (1) Consumatorul are
dreptul, în orice moment, să se
libereze în tot sau în parte de
obligaţiile sale care decurg dintrun contract de credit. În acest caz,
consumatorul are dreptul la o
reducere a costului total al
creditului,
această
reducere
constând în dobânda şi costurile
aferente perioadei dintre data
rambursării anticipate şi data
prevăzută
pentru
încetarea
contractului de credit.
(2) Dreptul consumatorului de a
rambursa anticipat nu poate fi
condiţionat de plata unei
anumite sume minime sau de un
anumit număr de rate.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
¾ Dp. Ion Cristian Burlacu
– PD-L
¾ Comisia pentru industrii
96

Motivarea
amendamentelor propuse
Eroare materială

În practica s-a constatat faptul ca
băncile impun rambursarea
anticipata a unei anumite sume
de bani sau a unui număr minim
de rate.
Se
elimina
posibilitatea
interpretării discreţionare de
către creditor, prin impunerea
arbitrara a unor limite de
exercitare a dreptului de
rambursare
anticipata
al
debitorului.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

71. Art. 67. - (1) În cazul rambursării Nemodificat
anticipate a creditului, creditorul
este îndreptăţit la o compensaţie
echitabilă şi justificată în mod
obiectiv
pentru
eventualele
costuri
legate
direct
de
rambursarea
anticipată
a
creditului
cu
condiţia
ca
rambursarea
anticipată
să
intervină într-o perioadă în care
rata dobânzii aferente creditului
este fixă.
(2) O astfel de compensaţie nu Nemodificat
poate fi mai mare de:
a) 1 % din valoarea creditului
rambursată
anticipat,
dacă
perioada
de
timp
dintre
rambursarea anticipată şi data
convenită
pentru
încetarea
contractului de credit este mai
mare de un an;
b) 0,5 % din valoarea creditului
rambursat
anticipat,
dacă
perioada
de
timp
dintre
rambursarea anticipată şi data

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar –
PD-L
Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

convenită
pentru
încetarea
contractului de credit nu este mai
mare de un an.
(3) Creditorul stabileşte o metodă Nemodificat
de calcul a compensaţiei clară şi
uşor verificabilă, pe care o va
face cunoscută consumatorului
din stadiu precontractual.
72. Art. 68. - Nu se solicită o Nemodificat
compensaţie pentru rambursare
anticipată în niciunul dintre
următoarele cazuri:
a) rambursarea a fost realizată ca
urmare a executării unui contract
de asigurare care are drept scop
asigurarea riscului de neplată;
b)contractul de credit este acordat
sub forma "descoperitului de
cont";
c)
rambursarea
anticipată
intervine într-o perioadă în care
rata dobânzii aferente creditului
nu este fixă.
73. Art. 69. - Orice compensaţie nu Nemodificat
poate depăşi cuantumul dobânzii
pe care consumatorul ar fi plătit-o
în perioada dintre rambursarea
anticipată şi data convenită
pentru încetarea contractului de

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

credit.
74.

CAPITOLUL VI
Nemodificat
Cesiunea de drepturi
Art. 70. - În cazurile în care Nemodificat
drepturile creditorului în temeiul
unui contract de credit sau
contractul însuşi se cesionează
unei terţe persoane, consumatorul
are dreptul să invoce împotriva
cesionarului orice mijloc de
apărare la care putea recurge
împotriva creditorului iniţial,
inclusiv dreptul la compensare.
75.
Nemodificat
Art. 71. - (1) Consumatorul este
informat cu privire la cesiunea
prevăzută la art. 70, cu excepţia
cazurilor în care creditorul
iniţial,
prin
acord
cu
cesionarul, administrează în
continuare
creditul
către
consumator.
(2) În situaţiile în care informarea Nemodificat
consumatorului cu privire la
cesiune este obligatorie, conform
prevederilor alin. (1), cesiunea,
individuală sau în cadrul unui

Nemodificat
Nemodificat

Articolul 71 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 71. - (1) Consumatorul este
informat cu privire la cesiunea
prevăzută la art. 70.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
Nemodificat
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Se elimina ambiguitatea rezultata
din formularea iniţiala a textului
articolului si, de asemenea,
eventualele erori privind cererile
adresate instanţelor, in cazul
unor litigii.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

portofoliu de creanţe, devine
opozabilă consumatorului prin
notificarea adresată acestuia de
către cedent.
(3) Cesionarul este obligat să aibă Nemodificat
o persoană de contact în România
pentru rezolvarea eventualelor
litigii şi pentru a răspunde în faţa
autorităţilor publice.
(4) Cesiunea se notifică de către Nemodificat
cedent consumatorului, în termen
de 10 zile de la încheierea
contractului de cesiune, prin
scrisoare
recomandată
cu
confirmare de primire.
(5) Notificarea va menţiona Nemodificat
creditorul care va încasa de la
consumator
sumele
pentru
rambursarea creditului după
cesiune, precum şi numele şi
adresa sediului social şi a
punctului
de
lucru
al
reprezentantului
legal
în
România.
76.
CAPITOLUL VII
Nemodificat
Dobânda anuală efectivă
Art.

72.

-

Dobânda

anuală Nemodificat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

efectivă, care este egală, pe o
perioadă de un an, cu valoarea
actuală a tuturor angajamentelor,
trageri, rambursări şi costuri,
prezente sau viitoare, convenite
de creditor şi de consumator, este
calculată
potrivit
formulei
matematice prevăzute în anexa
nr. 1 pct. I.
77. Art. 73. - (1) În scopul calculării
dobânzii anuale efective se
determină
costul
total
al
creditului pentru consumator.
(2) Sunt incluse în costul total al
creditului pentru consumator:
a) costurile administrării unui
cont care înregistrează atât
operaţiunile de plată, cât şi
tragerile;
b) costurile de utilizare a unui
mijloc de plată atât pentru
operaţiunile de plată, cât şi pentru
trageri;
c)
alte
costuri
privind
operaţiunile de plată.
(3) Nu sunt incluse în costul total
al creditului pentru consumator:
a) costurile prevăzute la alin. (2),
atunci când deschiderea contului

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

este opţională, iar costurile
contului au fost indicate clar şi
separat în contractul de credit sau
în orice alt contract încheiat cu
consumatorul;
b) costurile suportate de către
consumator pentru nerespectarea
oricăruia dintre angajamentele
stabilite prin contractul de credit;
c) alte costuri, în afara preţului de
achiziţie pe care, pentru achiziţii
de
bunuri
şi
servicii,
consumatorul este obligat să îl
plătească,
indiferent
dacă
tranzacţia este efectuată în
numerar sau pe credit.
78. Art. 74. - Calculul dobânzii
anuale efective se bazează pe
ipoteza potrivit căreia contractul
de credit urmează să rămână
valabil
pentru
perioada
convenită, iar creditorul şi
consumatorul îşi vor îndeplini
obligaţiile în condiţiile şi în
termenele convenite în contractul
de credit.
79. Art. 75. - În cazul contractelor de
credit care cuprind clauze care
permit variaţii ale ratei dobânzii

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

aferente creditului, dobânda
anuală efectivă se calculează pe
baza ipotezei conform căreia rata
dobânzii aferente creditului şi
celelalte costuri vor rămâne fixe
în raport cu nivelul iniţial şi se
aplică
până
la
încetarea
contractului de credit.
80. Art. 76. - Dacă este necesar, Nemodificat
ipotezele suplimentare prevăzute
în anexa nr. 1 pot fi utilizate la
calculul dobânzii anuale efective.
81.
CAPITOLUL VIII
Nemodificat
Anumite obligaţii ale
intermediarilor de credit faţă
de consumatori
Art. 77. - Intermediarul de credit Nemodificat
indică în materialele publicitare
şi în documentaţia destinată
consumatorilor sfera atribuţiilor
deţinute, în special dacă lucrează
exclusiv cu unul sau mai mulţi
creditori
sau
ca
broker
independent.
82. Art. 78. - (1) În cazul în care Nemodificat
intermediarul de credit percepe
consumatorului un onorariu,
înainte de încheierea contractului:

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

a) intermediarul de credit face
cunoscut
consumatorului
onorariul perceput;
b) consumatorul şi intermediarul
de
credit
convin
asupra
onorariului pe hârtie sau pe alt
suport durabil.
(2) Intermediarul de credit Nemodificat
comunică onorariul datorat de
consumator pentru serviciile
oferite, în cazul în care acesta
este perceput, creditorului în
vederea
calculării
dobânzii
anuale efective.
83.
CAPITOLUL IX
Nemodificat
Alte dispoziţii

Art. 79. - (1) Se interzice Nemodificat
încheierea,
în
spaţiile
de
comercializare a bunurilor şi/sau
serviciilor, de contracte de credit
pentru achiziţionarea acestora,
inclusiv a contractelor încheiate
prin intermediul comercianţilor
de bunuri şi/sau servicii.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat

Nemodificat
La articolul 79 alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 79. – (1) Contractele de Pentru claritatea textului.
credit nu pot fi încheiate
înafara punctelor de lucru
organizate în acest scop, în
condiţiile legii.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
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Nr.
crt.

Text
Senat
(2) Se exceptează de la Nemodificat
prevederile alin. (1) contractele
de credit legate.
84. Art. 80. - (1) Consumatorii nu pot Nemodificat
renunţa la drepturile care le-au
fost conferite prin prezenta
ordonanţă de urgenţă.
(2) Creditorii trebuie să poată Nemodificat
face dovada că au respectat
cerinţele în materie de informare
prevăzute în prezenta ordonanţă
de urgenţă.
85.
Nemodificat
Text ordonanţă

Art.
81.
Consumatorii
beneficiază
de
prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă în
cazul tuturor contractelor pe baza
cărora se pot efectua trageri ori
operaţiuni care intră în domeniul
de aplicare al prezentei ordonanţe
de urgenţă, indiferent de modul
în care contractele sunt intitulate
sau formulate ori de obiectul
acestora.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat

Nemodificat

Articolul 81 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.
81.
Consumatorii Tehnică legislativă.
beneficiază
de
prevederile
prezentei ordonanţe de urgenţă în
cazul tuturor contractelor pe baza
cărora se pot efectua trageri ori
operaţiuni care intră în domeniul
de aplicare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, indiferent de modul în
care contractele sunt intitulate sau
formulate ori de obiectul acestora.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

86.
Art. 82. - În cazul în care, pe baza Nemodificat
aceluiaşi
contract,
consumatorului i se prestează atât
servicii de creditare, cât şi
servicii de plată, furnizorii de
servicii
financiare
oferă
consumatorilor informaţiile şi
respectă
drepturile
acestora
potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă şi ale
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plată.

87. Art. 83. - În cazul contractelor de Nemodificat
leasing care intră sub incidenţa
prevederilor prezentei ordonanţe
de urgenţă, prevederile art. 66-69
privind rambursarea anticipată se

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
privatizare
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii

Motivarea
amendamentelor propuse

Articolul 82 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 82. - În cazul în care, pe baza Tehnică legislativă.
aceluiaşi contract, consumatorului
i se prestează atât servicii de
creditare, cât şi servicii de plată,
furnizorii de servicii financiare
oferă consumatorilor informaţiile
şi respectă drepturile acestora
potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă şi ale
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile
de
plată,
cu
modificările ulterioare.
Autor:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Dp. Mugurel
Surupăceanu - PSD+PC
Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

aplică după o perioadă de 12 luni
de la încheierea contractului.
88. Art. 84. - Consumatorii nu îşi Nemodificat
pierd protecţia acordată prin
prezenta ordonanţă de urgenţă în
cazul în care se stabileşte ca lege
aplicabilă contractului legea unui
stat nemembru, în cazul în care
contractul de credit are o strânsă
legătură cu teritoriul unuia sau al
mai multor state membre.
89.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

CAPITOLUL X
Nemodificat
Competenţă, sesizare şi control

Nemodificat

Art. 85. - (1) În vederea asigurării Nemodificat
respectării dispoziţiilor prezentei
ordonanţe de urgenţă de către
creditori şi de către intermediarii
de credit, consumatorii pot să
sesizeze Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Pentru soluţionarea pe cale Nemodificat
amiabilă a eventualelor dispute şi
fără a se aduce atingere dreptului
consumatorilor de a iniţia acţiuni
în justiţie împotriva creditorilor şi
a intermediarilor de credit care au
încălcat dispoziţiile prezentei

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

ordonanţe
de
urgenţă
ori
dreptului acestora de a sesiza
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia
Consumatorilor,
consumatorii pot apela la
mecanisme extrajudiciare de
reclamaţie şi despăgubire pentru
consumatori, potrivit prevederilor
Legii nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei
de mediator, cu modificările şi
completările ulterioare.
90. Art. 86. - (1) Încălcarea Nemodificat
prevederilor art. 8, 9, 11-20, art.
22-28 şi art. 29 alin. (2), art. 30,
31 şi art. 32 alin. (1) şi (2), art.
33, 34, art. 46-58 şi art. 59 alin
(3), art. 60-63, 65-78, 84 şi 95
constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la
10.000 lei la 80.000 lei.
(2) Încălcarea prevederilor art. Nemodificat
35-44 constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la
20.000 lei la 100.000 lei.
(3) Valoarea amenzilor prevăzute Nemodificat
la alin. (1) şi (2) se va actualiza
prin hotărâre a Guvernului.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text
Senat
(4) Contravenţiilor prevăzute la Nemodificat
alin. (1) şi (2) şi art. 88 alin. (2)
le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei
Guvernului
nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor,
aprobată
cu
modificări şi completări prin
Legea
nr.
180/2002,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Art.
87.
Constatarea Nemodificat
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art. 86 şi
art. 88 alin. (2) se fac de către
reprezentanţii împuterniciţi ai
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, la
sesizarea
consumatorilor,
a
asociaţiilor de consumatori ori
din oficiu, în cazul în care, prin
încălcarea prevederilor legale,
sunt sau pot fi afectate interesele
consumatorilor.

Nemodificat

92. Art. 88. - (1) Odată cu aplicarea Nemodificat
sancţiunii
amenzii
contravenţionale,
agentul

Nemodificat

Text ordonanţă

91.

109

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă
constatator
poate
dispune
următoarele
sancţiuni
contravenţionale complementare:
a) respectarea imediată a
clauzelor contractuale care au
fost încălcate;
b) restituirea sumelor încasate
fără temei legal, într-un termen
de maximum 15 zile;
c) aducerea contractului în
conformitate
cu
prevederile
legale, în termen de maximum 15
zile;
d)
repararea
deficienţelor
constatate prin procesul-verbal,
în termen de maximum 15 zile.
(2) Neaducerea la îndeplinire a
sancţiunilor
contravenţionale
complementare
dispuse
în
termenele şi condiţiile prevăzute
în procesele-verbale de constatare
a contravenţiei sau săvârşirea
repetată în decurs de 6 luni de la
prima constatare a uneia dintre
contravenţiile prevăzute la art. 86
alin. (1) constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la
80.000 lei - 100.000 lei.

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

La articolul 88, după alineatul
110

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

_______________

___________

(3) Contestarea în instanţă nu Nemodificat
suspendă de drept executarea
sancţiunilor
contravenţionale
complementare dispuse.
93.
Art. 89. - (1) Odată cu aplicarea Nemodificat
sancţiunii
amenzii
contravenţionale,
agentul
constatator poate propune ca
măsură
complementară
suspendarea
activităţii
de
creditare până la intrarea în
legalitate
şi/sau
aducerea
tuturor contractelor similare în
conformitate cu prevederile

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul
cuprins:
(21) Aceste limite pot fi depăşite Pentru înlăturarea eventualelor
in
cazul
unor
amenzi abuzuri.
cumulative, aplicate pentru
reclamaţii diferite, până la
dublul amenzilor iniţiale.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –
PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
Nemodificat

Articolul 89 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
iniţiale
exced
Art. 89. – (1) Odată cu aplicarea Prevederile
sancţiunii
amenzii legislaţia bancară existentă.
contravenţionale,
agentul
constatator poate propune una
dintre următoarele măsuri
complementare:
a)
suspendarea
derulării
campaniei publicitare care
încalcă prevederile art. 8 şi 9,
până la intrarea în legalitate;
111

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

legale, în termen de 90 de zile.

(2)
Măsură
complementară Nemodificat
propusă pentru a fi aplicată
potrivit alin. (1) se dispune prin
ordin emis de conducătorul
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor.
(3) Ordinul emis potrivit alin. (2) Nemodificat
poate fi contestat la instanţa de
contencios
administrativ,
în
condiţiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
b)
aducerea
tuturor
contractelor
similare,
în
conformitate cu prevederile
legale, în termen de 30 de zile.
(2)
Măsura
complementară
propusă pentru a fi aplicată
potrivit alin. (1) lit. a) sau b) se
dispune prin ordin emis de
conducătorul Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor.
(3) Ordinul emis în cazul alin. (1)
lit. b) poate fi contestat la instanţa
de contencios administrativ, în
condiţiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
(4) Creditorii sunt obligaţi să Pentru respectarea prevederilor
informeze Banca Naţională a legislaţiei bancare.
României, în termen de două
zile
lucrătoare,
despre
sancţiunile ce le-au fost aplicate
de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia
Consumatorilor
pentru încălcarea dispoziţiilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Banca Naţională a României
are în vedere în activitatea de
supraveghere prudenţială a
112

Nr.
crt.

94.

Text ordonanţă

CAPITOLUL XI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
creditorilor,
informaţiile
primite potrivit alin.(4).
Autori:
¾ Dp. Dascălu Constantin –
PD-L
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Nemodificat

Nemodificat

Art. 90. - La data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Legea nr. 289/2004
privind regimul juridic al
contractelor de credit pentru
consum destinate consumatorilor,
persoane fizice, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 319 din 23 aprilie
2008, cu modificările ulterioare,
se abrogă.

Nemodificat

95.
Art. 91. - De la data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, prevederile Legii nr.
190/1999
privind
creditul
ipotecar
pentru
investiţii

Motivarea
amendamentelor propuse

Articolul 91 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 91. - De la data intrării în Dispoziţia se completează cu
vigoare a prezentei ordonanţe de articole din Legea nr. 190/1999
urgenţă, prevederile Legii nr. si pentru persoanele fizice.
190/1999 privind creditul ipotecar
pentru investiţii imobiliare, cu
113

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

imobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică
numai contractelor încheiate cu
persoane juridice, cu excepţia art.
11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18
şi 19 care se aplică şi contractelor
încheiate
cu
consumatori
persoane fizice.

96. Art. 92. - La data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Legea nr. 190/1999
privind creditul ipotecar pentru
investiţii imobiliare, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 611 din 14
decembrie 1999, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, literele h) şi i) Nemodificat
vor avea următorul cuprins:
„h) costul total al creditului

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
modificările
şi
completările
ulterioare, se aplică numai
contractelor încheiate cu persoane
juridice, cu excepţia art. 1, art. 2
lit. a) – g), art. 3 - 5, art. 10 - 12,
art. 13 alin. (2), art. 16 - 25, art.
27- 28 şi art. 33-34 care se aplică
şi contractelor încheiate cu
consumatori persoane fizice.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii
şi servicii
¾ Grupul Parlamentar PD-L
Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

pentru împrumutat - toate
costurile,
inclusiv
dobânda,
comisioanele, taxele şi orice alt
tip de costuri pe care trebuie să le
suporte împrumutatul în legătură
cu contractul de credit şi care
sunt cunoscute de către creditor,
cu excepţia taxelor notariale;
costurile
pentru
serviciile
accesorii aferente contractului de
credit, în special primele de
asigurare, sunt incluse, de
asemenea, în cazul în care
obţinerea creditului sau obţinerea
acestuia potrivit clauzelor şi
condiţiilor
prezentate
este
condiţionată de încheierea unui
contract de servicii;
i) valoarea totală plătibilă de
împrumutat - suma dintre
valoarea totală a creditului şi
costul total al creditului pentru
împrumutat;”
2. Articolul 8 va avea Nemodificat
următorul cuprins:
„Art. 8. - La solicitarea unei
oferte de credit, instituţia
autorizată are obligaţia de a oferi
gratuit împrumutatului, pe hârtie

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

sau pe alt suport durabil, un
grafic de rambursare şi un
exemplar
al
proiectului
contractului de credit.”
3. La articolul 9 alineatul (1), Nemodificat
partea introductivă şi literele
b), e) şi f) vor avea următorul
cuprins:
„Art. 9. - (1) Contractul de credit
ipotecar va cuprinde obligatoriu
şi
următoarele
informaţii
referitoare la costurile suportate
de împrumutat:
..................................................
b)
rata
dobânzii
aferente
creditului, fixă şi/sau variabilă,
împreună cu informaţii privind
orice costuri incluse în costul
total
al
creditului
pentru
împrumutat;
....................................................
e) valoarea totală plătibilă de
împrumutat;
f) costurile aferente contractului
de asigurare, în cazurile în care,
pentru
acordarea
creditului,
împrumutatul este obligat să
încheie un contract de asigurare.”
4. Articolul 331 va avea

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

116

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

următorul cuprins:
„Art. 331. - (1) Nerespectarea
dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13
alin. (2), art. 18 şi 19 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 5.000 lei la 50.000
lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute
la alin. (1) se fac de către
reprezentanţii împuterniciţi ai
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, în
cazul în care contractul este
încheiat cu un consumator, aşa
cum este acesta definit în
Ordonanţa
Guvernului
nr.
21/1992
privind
protecţia
consumatorilor, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
(3) În cazul în care contractul de
credit este încheiat cu o persoană
juridică, persoanele interesate se
pot adresa instanţei de judecată.
97. Art. 93. - Dispoziţiile prezentei
ordonanţe
de
urgenţă
se
completează cu dispoziţiile Legii
nr. 190/1999 privind creditul

Text
Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

ipotecar
pentru
investiţii
imobiliare, cu modificările şi
completările
ulterioare,
ale
Ordonanţei
Guvernului
nr.
51/1997 privind operaţiunile de
leasing şi societăţile de leasing,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei
Guvernului
nr.
21/1992
privind
protecţia
consumatorilor, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
98. Art. 94. - Prezenta ordonanţă de Nemodificat
urgenţă intră în vigoare în termen
de 10 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.
99.
Art. 95. - (1) Pentru contractele Nemodificat
aflate în curs de derulare,
creditorii au obligaţia ca, în
termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, să
asigure
conformitatea
contractului cu dispoziţiile
prezentei
ordonanţe
de

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat

Articolul 95 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 95. – Prevederile prezentei
Ordonanţe de urgenţă nu se
aplică contractelor în curs de
derulare la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe
de
urgenţă,
cu
excepţia
1
dispoziţiilor art. 37 , ale art. 66
– 69 şi, în ceea ce priveşte
contractele de credit pe durata
118

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

urgenţă.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
nedeterminată existente la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, ale art.
50 – 55, ale art. 56 alin. (2), ale
art. 57 alin. (1) şi (2), precum şi
ale art. 66 – 71.
Autori:
¾ Dp. Henorel Adrian Niţu
– PD-L
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

(2) Modificarea contractelor Nemodificat
aflate în derulare se va face
prin acte adiţionale în termen
de 90 de zile de la data intrării
în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3) Creditorul trebuie să poată Nemodificat
face dovada că a depus toate
diligentele pentru informarea
consumatorului cu privire la
semnarea actelor adiţionale.
(4) Se interzice introducerea în Nemodificat
actele adiţionale a altor
prevederi decât cele din
prezenta ordonanţă de urgenţă.
Introducerea
în
actele
adiţionale a oricăror altor
119

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Senat

prevederi decât cele impuse de
prezenta ordonanţă de urgenţă
sunt considerate nule de drept.
(5) Nesemnarea de către Nemodificat
consumator a actelor adiţionale
prevăzute la alin. (2) este
considerată acceptare tacită.
100. Art. 96. - Anexele nr. 1-3 fac Nemodificat
parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.
101.
_____________
___________

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Nemodificat
Art. II. – (1) Actele adiţionale
încheiate şi semnate până la
data intrării în vigoare a
prezentei legi în vederea
asigurării
conformităţii
contractelor cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2010 îşi
produc efectele în conformitate
cu termenii contractuali agreaţi
între părţi.
(2) Actele adiţionale nesemnate
de
către
consumatori,
considerate acceptate tacit până
la data intrării în vigoare a
prezentei legi îşi vor produce
efectele în conformitate cu
termenii în care au fost
formulate, cu excepţia cazului
120

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

102.

x

Text
Senat

x
x
Prezenta ordonanţă de urgenţă Nemodificat
transpune prevederile Directivei
2008/48/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23
aprilie 2008 privind contractele
de credit pentru consumatori şi de
abrogare
a
Directivei
87/102/CEE
a
Consiliului,
publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 133
din 22 mai 2008, cu excepţia art.
19, 20, 35-44, art. 71 alin. (3)-(5),
art. 79, 86-89 şi 95.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
în care consumatorul sau
creditorul
notifică
cealaltă
parte în sens contrar, în termen
de 60 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
Autor:
¾ Dp. Henorel Adrian Niţu
- PD-L
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

ANEXA II
Amendamente respinse
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.
103.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Alineatul (1) al articolului 2 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se
aplică contractelor de credit care
implică o sumă totală mai mică de
300.000 Euro, cu excepţia celor
prevăzute la alineatul (2) al acestui
articol.

Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţă de
urgenţă se aplică contractelor de
credit, inclusiv contractelor de
credit garantate cu ipotecă sau cu
un drept asupra unui bun imobil,
precum şi contractelor de credit al
căror scop îl constituie dobândirea
ori păstrarea drepturilor de Autor:
proprietate asupra unui bun
¾ Dp. Viorel Ştefan – PSD+PC
imobil existent sau proiectat ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea sau creşterea valorii
unui bun imobil, indiferent de
valoarea totală a creditului.
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se
aplică contractelor de credit care
implică o sumă totală mai mică de
75.000 Euro, cu excepţia celor
prevăzute la alineatul (2) al acestui
122

Camera
decizională
1. Ordonanţa se adresează creditelor
Camera
de consum.
Deputaţilor
Motivarea

2. Prevederile nu sunt in concordanta
cu cele din Directiva 48.

1.
2. Prin aceasta noua forma s-ar fi
eliminat prevederile exprese in baza
cărora OUG 50 se aplica si

Nr.
crt.

Text ordonanţă

____________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
articol.
Autor:
¾ Dp. Mugurel Surupăceanu –
PSD+PC
La articolul 2, după litera i) se
introduce o nouă literă, lit. j), cu
următorul cuprins:
j) contractele de credit referitoare
la credite acordate, în condiţiile
legii, în scop de întrajutorare,
membrilor organizaţiilor nonprofit, constituite şi care îşi
desfăşoară
activitatea
în
Ordonanţei
Guvernului
nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări
prin
Legea
nr.
246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
Autor:
¾ Dp. Viorel Ştefan – PSD+PC
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Motivarea
contractelor de credit garantate cu
ipoteca/al căror scop îl constituie
dobândirea/păstrarea drepturilor de
proprietate asupra unui bun imobil.
Se consideră necesară includerea şi a
creditelor acordate de casele de
ajutor reciproc ale pensionarilor sau
ale salariaţilor.

Camera
decizională

Nr.
crt.
104.

Text ordonanţă

_____________

_____________

_______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
După punctul 16 al articolului 7 se
introduc 3 puncte noi, pct. 17 – 19,
care vor avea următorul cuprins:
17. comision de administrare –
suma
perceputa
pentru
monitorizarea/înregistrarea/
efectuarea de operaţiuni de către
creditor
in
scopul
utilizării/rambursării
creditului
acordat consumatorului.
18. comision unic – suma fixa
perceputa pentru orice serviciu
aferent contractului de credit,
prestat
la
solicitarea
consumatorului, aceeaşi suma fiind
perceputa tuturor consumatorilor
cu
acelaşi
tip
de
credit:
ipotecar/imobiliar, consum/nevoi
personale sau card/descoperit de
cont.
19. comision de analiza dosar suma fixa perceputa pentru
serviciile
aferente
verificării
dosarului de credit, aceeaşi suma
fiind
perceputa
tuturor
consumatorilor cu acelaşi tip de
credit:
ipotecar/imobiliar,
consum/nevoi
personale
sau
card/descoperit de cont.
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Camera
decizională
1. Se introduc punctele 17 – 19
Camera
deoarece este necesara definirea Deputaţilor
acestor termeni pentru a evita
interpretarea diferita a actului
normativ si aplicarea diferita de către
creditori; unele comisioanele trebuie
sa fie exprimate in sume fixe pentru
a nu se crea dezechilibre, unii
consumatori plătind sume mai mari,
alţii sume mai mici pentru acelaşi tip
de serviciu prestat.
Motivarea

2.
Prevederile
referitoare
la
comisionul de administrare, analiza
dosar si respectiv cel unic au fost
inserate la secţiunea dedicata
comisioanelor (art. 36).

Nr.
crt.

Text ordonanţă

105.
Art. 8. - Orice formă de publicitate
referitoare la contractele de credit
trebuie să cuprindă informaţii
potrivit
prevederilor
prezentei
secţiuni.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar PD-L
Articolul 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 8. - Orice formă de publicitate
referitoare la contractele de credit
care indică o rată a dobânzii sau
orice alte cifre referitoare la costul
creditului pentru consumator
trebuie sa cuprindă informaţii
potrivit
prevederilor
prezentei
secţiuni.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Art. 8. - Orice forma de publicitate
referitoare la contractele de credit
care indica o rata a dobânzii sau
orice alte cifre referitoare la costul
creditului trebuie sa cuprindă
informaţii
potrivit
prevederilor
prezentei secţiuni.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
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Motivarea

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor
1. Este necesara preluarea întocmai
a dispoziţiei armonizate a Directivei
(art. 4 paragraful 1) întrucât in
procesul de transpunere nu se poate
deroga.
2. Forma initiala a art. 8 este mai
extensiva decat cea propusa.

1. Se reformulează în conformitate
cu Directiva.
2. Forma initiala a art. 8 este mai
extensiva decat cea propusa.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

106.
Art. 9. - (2) În orice formă de
publicitate, informaţiile prevăzute la
alin. (1) sunt scrise în mod clar,
concis, vizibil şi uşor de citit, în
acelaşi câmp vizual şi cu caractere de
aceeaşi mărime.

Art. 9. - (3) În cazul în care
încheierea unui contract referitor la
un serviciu accesoriu aferent
contractului de credit, în special o
asigurare, este obligatorie pentru
obţinerea creditului însuşi sau pentru
obţinerea acestuia în concordanţă cu
clauzele şi condiţiile prezentate, iar
costul acelui serviciu nu poate fi
determinat în prealabil, obligaţia de a

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Alineatul (2) al articolului 9 se
modifică şi va avea următorul
cuprins
(2) In orice forma de publicitate,
toate informaţiile sunt scrise in mod
clar, concis, vizibil si uşor de citit, in
acelaşi câmp vizual si cu caractere de
aceeaşi mărime.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Alineatul (3) al articolului 9 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3) În cazul în care încheierea unui
contract referitor la un serviciu
accesoriu aferent contractului de
credit, în special o asigurare, este
obligatorie
pentru
obţinerea
creditului însuşi sau pentru obţinerea
acestuia în concordanţă cu clauzele şi
condiţiile prezentate, iar costul acelui
serviciu nu poate fi determinat în
prealabil, obligaţia de a încheia un
126

Motivarea

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor
1. În spoturile TV informaţiile
prevăzute la alin 1 sunt scrise foarte
mic, in comparaţie cu denumirea
creditului/creditorului.
2.
Modificarea
propusa
este
nerelevanta, textul Art. 9 (2)
necontinand in fapt nicio modificare.

1. Din moment ce costul serviciului
accesoriu nu se poate determina in
prealabil, atunci nici menţionarea
DAE nu este fezabilă.
2.
Argumentul
invocat
este
netemeinic. Costurile cu asigurările
obligatorii sunt incluse in costul total
si respectiv in DAE.

Nr.
crt.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
încheia un asemenea contract este, de asemenea contract este, de asemenea,
asemenea, menţionată în mod clar, menţionată în mod clar, concis şi
concis şi vizibil, împreună cu vizibil.
dobânda anuală efectivă.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

107.

Litera b) a alineatului (2) al
articolului 11 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 11. b) pe hârtie sau pe alt suport b) pe hârtie sau pe alt suport durabil
durabil;
si sunt redactate in scris, vizibil si
uşor de citit, fontul utilizat fiind
Times New Roman, mărimea de
minimum 10 p. In cazul in care
informaţiile sunt redactate pe
hârtie, culoarea de fond a hârtiei
pe care este redactat formularul
trebuie sa fie in contrast cu cea a
fontului utilizat.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
După alineatul (3) al articolului 11
se introduce un alineat nou, alin.
(31), care va avea următorul
cuprins:

Text ordonanţă
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Motivarea

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor
1. Exista riscul ca informaţiile
precontractuale sa fie scrise mărunt,
astfel încât consumatorul sa nu poată
citi cu atenţie respectivele informaţii.
2. Prevederi referitoare la font se
regăsesc atât in conţinutul OUG 50
cat si in Ordonanţa 21/1992 privind
protecţia consumatorilor.

1. Termenul de 15 zile este acordat
consumatorilor pentru a studia oferta
si a lua o decizie; acest termen se
regăseşte si la art. 11, respectiv art.

Nr.
crt.

Text ordonanţă
_____________

108.
Art. 13 – (1) În plus faţă de
formularul „Informaţiile standard la
nivel european privind creditul
pentru consumatori”, prevăzut în
anexa nr. 2, consumatorului i se
furnizează, la cerere şi gratuit, un
exemplar din proiectul de contract de
credit. Această dispoziţie nu se
aplică în cazul în care în momentul
cererii creditorul nu poate să încheie
contractul de credit cu consumatorul
conform normelor sale interne.

109. Art. 14. – (1) Informaţiile prevăzute
la art. 11 cuprind următoarele:

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
1
(3 )Informaţiile precontractuale au
forţa juridica obligatorie pentru
creditor cel puţin 15 zile.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Alineatul (1) al articolului 13 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 13. - (1) In plus fata de
formularul „Informaţiile standard la
nivel european privind creditul
pentru consumatori”, prevăzut in
anexa nr. 2, consumatorului i se
furnizează, la cerere si gratuit, un
exemplar din proiectul de contract de
credit. Aceasta dispoziţie nu se
aplica in cazul in care in momentul
cererii creditorul nu doreşte sa
încheie contractul de credit cu
consumatorul.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Literele ş) şi t) ale alineatului (1)
al articolului 14 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
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Camera
decizională

Motivarea
22.
2. Text in contradicţie cu prevederile
art. 11.

Camera
Deputaţilor
1. Articolul a fost
conform Directivei.

reformulat

2.
Punerea la
dispoziţie
a
contractului este la latitudinea
discreţionara a creditorului daca nu
doreşte încheierea contractului.

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă
.............................
ş) dreptul consumatorului de a primi
la cerere şi gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit.
Această dispoziţie nu se aplică în
cazul în care în momentul cererii
creditorul nu poate să încheie
contractul de credit cu consumatorul
conform normelor sale interne;
t) în cazul creditelor garantate cu
ipotecă, cu o altă garanţie
comparabilă sau cu un drept asupra
unui bun imobil, precum şi
contractelor de credit al căror scop îl
constituie dobândirea ori păstrarea
drepturilor de proprietate asupra unui
bun imobil existent sau proiectat ori
renovarea, amenajarea, consolidarea,
reabilitarea, extinderea sau creşterea
valorii unui bun imobil, dreptul
consumatorului de a primi gratuit un
exemplar al proiectului de contract
de credit. În acest caz, pct. 5 referitor
la alte aspecte juridice importante,
rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se
reformulează după cum urmează:
„Dreptul de a primi proiectul de
contract de credit. Aveţi dreptul să
primiţi un exemplar al proiectului de

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
.....................................
ş) dreptul consumatorului de a primi
la cerere si gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit.
Aceasta dispoziţie nu se aplica in
cazul in care in momentul cererii
creditorul nu doreşte sa încheie
contractul de credit cu consumatorul;
t) în cazul creditelor garantate cu
ipotecă sau cu un drept asupra unui
bun imobil, precum şi contractelor de
credit al căror scop îl constituie
dobândirea ori păstrarea drepturilor
de proprietate asupra unui bun
imobil existent sau proiectat ori
renovarea, amenajarea, consolidarea,
reabilitarea, extinderea sau creşterea
valorii unui bun imobil, dreptul
consumatorului de a primi gratuit un
exemplar al proiectului de contract
de credit. În acest caz, pct. 5 referitor
la alte aspecte juridice importante,
rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se
reformulează după cum urmează:
„Dreptul de a primi proiectul de
contract de credit. Aveţi dreptul să
primiţi un exemplar al proiectului de
contract
de
credit.”
Această
129

Motivarea
1. A fost înlocuit verbul „poate” cu
„doreşte” pentru conformitate cu
Directiva.
A fost eliminată sintagma „conform
normelor sale interne” deoarece nu
este prevăzută în Directivă.
2. Idem nr. crt. 8
1. A fost eliminata sintagma “cu o
alta garanţie comparabilă” in
legislaţia naţionala nu este folosita la
acest moment sintagma respectiva.
A fost eliminată sintagma „conform
normelor sale interne” deoarece nu
este prevăzută în Directivă.
2. Idem nr. crt. 8

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă
contract
de
credit.”
Această
dispoziţie nu se aplică în cazul în
care în momentul cererii creditorul
nu poate să încheie contractul de
credit cu consumatorul conform
normelor sale interne;

(2) În cazul contractelor de credit
garantate cu ipotecă, cu o altă
garanţie comparabilă sau cu un
drept asupra unui bun imobil,
precum şi al contractelor de credit al
căror scop îl constituie dobândirea
sau
păstrarea
drepturilor
de
proprietate asupra unui bun imobil
existent sau proiectat ori renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea, extinderea sau creşterea
valorii unui bun imobil, în afară de
informaţiile prevăzute la alin. (1)
creditorul informează consumatorul
că acestuia îi pot reveni, în stadiu
precontractual, numai următoarele
cheltuieli, după caz:

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
dispoziţie nu se aplică în cazul în
care în momentul cererii creditorul
nu doreşte să încheie contractul de
credit cu consumatorul;
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Alineatul (2) al articolului 14 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) In cazul contractelor de credit
garantate cu ipoteca sau cu un drept
asupra unui bun imobil, precum si al
contractelor de credit al căror scop îl
constituie dobândirea sau păstrarea
drepturilor de proprietate asupra unui
bun imobil existent sau proiectat ori
renovarea, amenajarea, consolidarea,
reabilitarea, extinderea sau creşterea
valorii unui bun imobil, in afara de
informaţiile prevăzute la alin. (1)
creditorul informează consumatorul
ca acestuia ii pot reveni, in stadiu
precontractual, numai următoarele
cheltuieli, după caz:
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
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Motivarea

1. A fost eliminata sintagma “cu o
alta garanţie comparabilă” in
legislaţia naţionala nu este folosita la
acest moment sintagma respectiva.
2. Modificarea nu este una de
substanta

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

110.
Art. 20. – (1) În termen de 30 de zile
de la depunerea dosarului de
credit, dar nu mai mult de 60 de zile
de la depunerea cererii de solicitare a
creditului, creditorul răspunde în
scris
consumatorului
sau,
la
solicitarea expresă a consumatorului,
în altă formă aleasă de consumator şi
acceptată de creditor, cu privire la
acordarea sau neacordarea creditului.

(2) La primirea cererii de credit şi a
celorlalte documente ce sunt
necesare
acordării
creditului,
furnizorul de servicii financiare are
obligaţia de a înmâna imediat
consumatorului un înscris datat,
semnat şi cu număr de înregistrare,
conţinând confirmarea creditorului
că i s-au predat toate actele necesare

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Articolului 20 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(1) La primirea cererii de credit si
a celorlalte documente ce sunt
necesare
acordării
creditului,
creditorul are obligaţia de a
înmâna imediat consumatorului
un înscris datat, semnat si cu
număr de înregistrare, conţinând
confirmarea creditorului ca i s-au
predat toate actele necesare
acordării creditului.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
(2) În termen de 30 de zile de la
primirea confirmării prevăzute la
alin.(1), dar nu mai mult de 60 de
zile de la data depunerii cererii de
solicitare a creditului, creditorul
răspunde în scris consumatorului
sau, la solicitarea expresă a
consumatorului, în altă formă
aleasă de consumator şi acceptată
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Camera
decizională

Motivarea

Camera
Deputaţilor
1. Reformulare pentru claritatea şi
succesiunea logică a acţiunilor.
2. Modificare nerelevanta,
inversează ordinea alineatelor.

se

1. Considerăm că dispoziţia în cauză
trebuie legată de dispoziţiile de la
alin.(2), în sensul stabilirii faptului
că termenul de 30 de zile curge de la
depunerea documentaţie complete
aferente dosarului de credit şi
confirmată de creditor potrivit
alin.(2).
În legătură cu condiţia suplimentară,

Nr.
crt.

Text ordonanţă
acordării creditului.

_______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
de creditor, cu privire la acordarea
sau neacordarea creditului.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

După alineatul (2) al articolului 20
se introduce un alineat nou, alin.
(3), cu următorul cuprins:
(3) Termenul de 60 de zile
prevăzut la alin.(2) poate fi
prelungit o singură dată, dar nu
mai mult de 90 de zile de la data
depunerii cererii de credit, la
solicitarea expresă a creditorului
sau a consumatorului.
Autor:
¾ Comisia pentru politică,
economică, reformă şi
privatizare
132

Motivarea
de a nu se depăşi ,,60 de zile de la
depunerea cererii de solicitare a
creditului” întrucât aceasta poate
avea
efecte
adverse pentru
consumator în cazul în care acesta nu
poate obţine în timp util anumite
documente/perfecta
anumite
formalităţi, propunem inserarea
posibilităţii ca termenul să fie
prelungit la cererea consumatorului.
Pentru a păstra succesiunea logică a
acţiunilor, propunem modificarea
ordinii în care sunt scrise articolele.
2. Idem amendament precedent
1. Este necesara clarificarea faptului
ca pot fi solicitate de către creditor
documente suplimentare, in cazul in
care acestea sunt necesare pentru
emiterea unei decizii de creditare in
dosarul respectiv.
2. Nu s-a dorit prelungirea din
motive de celeritate cu privire la
soluţionarea cererii de credit.

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă
_________________

111.

Amendamentul propus şi
Motivarea
autorul acestuia
(3) Termenul de 60 de zile 1. Idem alin. (1) şi (2).
prevăzut la alin. (2) poate fi
prelungit la cererea expresă a 2. Idem amendamentul precedent
consumatorului.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

Litera b) a alineatului (2) al
articolului 22 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 22. - b) pe hârtie sau pe un alt b) pe hârtie sau pe alt suport durabil
suport durabil;
si sunt redactate in scris, vizibil si
uşor de citit, fontul utilizat fiind
Times New Roman, mărimea de
minimum 10 p. In cazul in care
informaţiile sunt redactate pe
hârtie, culoarea de fond a hârtiei
pe care este redactat formularul
trebuie sa fie in contrast cu cea a
fontului utilizat.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
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Camera
decizională

Camera
Deputaţilor
1. Exista riscul ca informaţiile
precontractuale sa fie scrise mărunt,
astfel încât consumatorul sa nu poată
citi cu atenţie respectivele informaţii.
2. Idem amendamentul precedent

Nr.
crt.
112.

Text ordonanţă

________________

113.
Art. 23. – În plus, faţă de informaţiile
prevăzute la art. 22, art. 25-27,
consumatorului i se furnizează, la
cerere şi gratuit, un exemplar din
proiectul de contract de credit care
include informaţiile contractuale
prevăzute la art. 33-49, în măsura în
care articolele respective se aplică.
Această prevedere nu se aplică în
cazul în care, în momentul cererii,
creditorul nu poate să încheie
contractul de credit cu consumatorul
conform normelor sale interne.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
După alineatul (4) al articolului 22
se introduce un nou alineat, alin.
(41) care va avea următorul
cuprins:
(41)Informaţiile precontractuale au
forţa juridica obligatorie pentru
creditor cel puţin 15 zile.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Articolul 23 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 23. – În plus, faţă de informaţiile
prevăzute la art. 22, art. 25-27,
consumatorului i se furnizează, la
cerere şi gratuit, un exemplar din
proiectul de contract de credit care
include informaţiile contractuale
prevăzute la art. 33-49, în măsura în
care articolele respective se aplică.
Această prevedere nu se aplică în
cazul în care, în momentul cererii,
creditorul nu doreşte să încheie
contractul de credit cu consumatorul.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
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Camera
decizională
1. Termenul de 15 zile este acordat
Camera
consumatorilor pentru a studia oferta Deputaţilor
si a lua o decizie; acest termen se
regăseşte si la art. 11, respectiv art.
22.
Motivarea

2. Idem amendamentul precedent
(art. 11).

Camera
Deputaţilor
1. A fost înlocuit verbul „poate” cu
„doreşte” pentru conformitate cu
Directiva.
A fost eliminată sintagma „conform
normelor sale interne” deoarece nu
este prevăzută în Directivă.
2. Idem argumente art. 13 alin. (1).

Nr.
crt.
114.

Text ordonanţă

Art. 30. – (1) Creditorul evaluează
bonitatea consumatorului pe baza
unui volum suficient de informaţii
obţinute, inclusiv de la consumator,
şi pe baza consultării bazei de date
relevante, înainte de încheierea unui
contract de credit.

115.
Art. 32. - (1) În cazul în care
respingerea cererii de creditare se
bazează pe consultarea unei baze de
date,
creditorul
informează
consumatorul imediat şi în mod
gratuit, în scris sau, la solicitarea
expresă a consumatorului, în forma
aleasă de acesta şi agreată de
creditor, în legătură cu rezultatul
acestei consultări şi cu identitatea

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Alineatul (1) al articolului 30 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
(1) Creditorul evaluează bonitatea
consumatorului pe baza unui volum
suficient de informaţii obţinute,
unde este cazul de la consumator si,
unde este necesar, pe baza
consultării bazei de date relevante
înainte de încheierea unui contract de
credit.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Alineatul (1) al articolului 32 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) În cazul în care respingerea
cererii de creditare se bazează
exclusiv pe consultarea unei baze de
date,
creditorul
informează
consumatorul imediat şi în mod
gratuit, în scris sau, la solicitarea
expresă a consumatorului, în forma
aleasă de acesta şi agreată de
creditor, în legătură cu rezultatul
acestei consultări şi cu identitatea
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Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

Motivarea

1. Articolul a fost
conform Directivei.

reformulat

2. Bonitatea se analizează atât in
raport cu datele furnizate de către
client cat si cu cele din bazele de
date relevante.

Camera
Deputaţilor
1. Consideram necesara clarificarea
faptului ca, in situaţia in care cererea
este respinsa pentru mai multe
motive cumulate, atunci obligaţia de
la art.32 nu este aplicabilă.
2. Admiterea modificării ar fi
însemnat ca in cazul mai multor
motive de respingere, printre care si
rezultatul consultarii bazei de date,

Nr.
crt.

Text ordonanţă
bazei de date consultate.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
bazei de date consultate.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
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Motivarea
creditorului nu i-ar mai fi revenit
obligaţia informării clientului.

Camera
decizională

Nr.
crt.
116.

Text ordonanţă

Art. 33. - Contractele de credit sunt
redactate în scris, vizibil şi uşor de
citit, fontul utilizat fiind Times New
Roman, mărimea de minimum 10 p,
pe hârtie sau pe un alt suport
durabil. În cazul în care contractul
este redactat pe hârtie, culoarea de
fond a hârtiei pe care este redactat
contractul trebuie sa fie în contrast
cu cea a fontului utilizat.
_________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Articolul 33 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 33. (1) - Contractele de credit
sunt redactate în scris, vizibil şi uşor
de citit, fontul utilizat fiind Times
New Roman, mărimea de minimum
10 p, pe hârtie sau pe un alt suport
durabil. În cazul în care contractul
este redactat pe hârtie, culoarea de
fond a hârtiei pe care este redactat
contractul trebuie sa fie în contrast
cu cea a fontului utilizat.
(2) Contractele de credit trebuie sa
conţină informaţii, in limba
romană, care sa nu inducă in
eroare
consumatorii,
prin
utilizarea unor expresii tehnice,
juridice sau specifice unui anumit
domeniu financiar bancar, prin
utilizarea de prescurtări sau
iniţiale ale unor denumiri, cu
excepţia celor prevăzuţi de lege
sau de limbajul obişnuit.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

137

Motivarea

1. Sunt inserate in contracte clauze
cu termeni juridici, in latina sau
termeni de specialitate - ex.: clauza
cross-default, fără ca aceşti termeni
sa fie explicaţi consumatorilor.
2. Un contract de credit, in esenta sa
contine
termeni/expresii
juridice/notiuni specifice domeniului
financiar-bancar.

Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

117. Art. 35. - (1) Fără a aduce atingere
prevederilor
legale
privind
modificarea dobânzii, pe parcursul
derulării contractului de credit:
a)
se
interzice
majorarea
comisioanelor, taxelor, tarifelor,
spezelor bancare sau a oricăror altor
costuri aferente contractului, cu
excepţia costurilor impuse prin
legislaţie;

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Art. 33. - Contractele de credit sunt
redactate in scris, vizibil si uşor de
citit, fontul utilizat fiind Times New
Roman, mărimea de minimum 12 p,
pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei
pe care este redactat contractul
trebuind sa fie in contrast cu cea a
fontului utilizat.
Autor:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu - PNL

Literele a), b) şi d) ale alineatului
(1), alineatul (2) şi alineatul (3) ale
articolului 35 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
a) se interzice majorarea unilaterală
de către creditor a comisioanelor,
taxelor, tarifelor, spezelor bancare
sau a oricăror altor costuri aferente
contractului, cu excepţia costurilor
impuse prin legislaţie;
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Motivarea

Camera
decizională

1. Pentru a evita orice dubiu si orice
interpretare arbitrara a ceea ce
înseamnă suport durabil, forma
scrisa – pe hârtie – a contractului si a
actelor adiţionale la acesta este
singura in măsura sa asigure – in
acest moment – dovada existentei
acordului de voinţe dintre părţi.
Singurul suport pe care poate exista
contractul încheiat in mod valabil,
necesar ad probationem in fata
instanţelor judecătoreşti din România
este hârtia.
2.
Consultarea
conţinutului
contractului de credit poate fi pus
la dispoziţia clientului atât în
formă scrisă cât şi pe suport
durabil. Caluza propusă restrânge
la contextul semnării contractului.
Camera
Deputaţilor
1. Pentru coroborarea articolului 35
lit. a) şi b) cu prevederile articolului
40
care
stipulează
expres
posibilitatea modificării prin act
adiţional.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

b) se interzice introducerea şi
perceperea de noi taxe, comisioane,
tarife, speze bancare sau orice alte
costuri aferente contractului, cu
excepţia costurilor specifice unor
servicii suplimentare solicitate în
mod
expres
de
consumator,
neprevăzute în contract şi care nu
erau oferite consumatorilor la data
încheierii acestuia. Aceste costuri
neprevăzute vor fi percepute numai
pe baza unor acte adiţionale
acceptate de consumator. Sunt
exceptate costurile impuse prin
legislaţie;

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea
2. Amendamentul este reformulat în
Anexa I – Amendamente admise.

b) se interzice introducerea şi 1.
perceperea unilaterală de către
creditor de noi taxe, comisioane, 2. Amendamentul este reformulat în
tarife, speze bancare sau orice alte Anexa I – Amendamente admise.
costuri aferente contractului, cu
excepţia costurilor specifice unor
servicii suplimentare solicitate în
mod
expres
de
consumator,
neprevăzute în contract şi care nu
erau oferite consumatorilor la data
încheierii acestuia. Aceste costuri
neprevăzute vor fi percepute numai
pe baza unor acte adiţionale
acceptate de consumator. Sunt
exceptate costurile impuse prin
legislaţie;
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
b) se interzice introducerea si 1. Se elimina excepţia; creează
perceperea
de
noi
taxe, confuzie in interpretare.
comisioane, tarife, speze bancare
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Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
sau orice alte costuri aferente
contractului, cu excepţia costurilor
specifice
unor
servicii
suplimentare solicitate in mod
expres
de
consumator,
neprevăzute in contract si care nu
erau oferite consumatorilor la data
încheierii acestuia. Aceste costuri
neprevăzute vor fi percepute
numai pe baza unor acte adiţionale
acceptate de consumator.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
b) se interzice introducerea şi
perceperea de noi taxe, comisioane,
tarife, speze bancare sau orice alte
costuri aferente contractului, cu
excepţia costurilor specifice unor
servicii suplimentare care vor fi
prestate de către creditor la
solicitarea
expresa
a
consumatorilor, care nu erau
prevăzute in contract, la data
încheierii acestuia. Aceste costuri
neprevăzute vor fi percepute numai
pe baza unor acte adiţionale
140

Motivarea
2. Este absolut normal ca acele
costuri care sunt impuse prin
legislaţie sa poată fi introduse in
contract; ele nu sunt la latitudinea
creditorului

1. Se evita posibilitatea creditorului
de a interpreta nejustificat forma in
care a fost redactat art. 35. alin 1 lit.
b.
Cazul concret: in Actul adiţional,
creditorul a formulat următoarea
propunere
corelând
solicitarea
clientului cu comisionul unic.
Comisionul este perceput la fiecare
solicitare
a
clientului
pentru
prestarea unui anumit serviciu.
Prestarea serviciului solicitat rămâne
la unica si libera apreciere.” Astfel,

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
acceptate de consumator. Refuzul
consumatorului de a accepta
semnarea actului adiţional nu
poate duce la declararea creditului
scadent de către creditor. Sunt
exceptate costurile impuse prin
legislaţie.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu –PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

Motivarea

creditorul taxează in avans pentru
prestarea unui serviciu, plata
făcându-se la solicitare si nu pentru
prestarea efectiva a serviciului,
rezervându-si dreptul de a refuza
solicitarea clientului si nu face
altceva decât sa încaseze nejustificat
suma
pentru
acest
serviciu,
consumatorul fiind păgubit.
Prin introducerea acestei modificări
creditorii nu mai pot interpreta după
bunul plac acest articol, ci in doar in
sensul Directivei 48.
2. Introducerea prevederii „Refuzul
consumatorului de a accepta
semnarea actului adiţional nu poate
duce la declararea creditului scadent
de către creditor.”
d) se interzice perceperea unui d) se interzice perceperea unui 1. Pentru corelarea Ordonanţei
comision de retragere pentru sumele comision de retragere pentru sumele 50/2010 cu prevederile OUG
trase din credit.
trase din credit, cu excepţia 113/2009.
comisioanelor aferente utilizării
2. Distincţia ne este necesara, oricum
instrumentelor de plata;
distincţia intre comisioanele aferente
Autor:
retragerii din credit si cele aferente
utilizării unui instrument de plata
¾ Comisia pentru politică
este evidenta.
economică, reformă şi
privatizare
d) se interzice perceperea unui 1. În cazul creditelor de tip
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Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

___________________

Amendamentul propus şi
Camera
Motivarea
autorul acestuia
decizională
comision de retragere pentru sumele descoperit de cont ATM-ul nu poate
aferente creditului. Sunt exceptate recunoaşte sursa sumelor extrase
sumele aferente descoperitului de
cont si cele aferente creditelor care 2. Idem amendamentul precedent
au ataşat un instrument de plata,
card
de
credit/debit,
daca
retragerea se efectuează de la
ATM-ul unui alt furnizor de
servicii financiare decât cel care a
emis cardul.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
e) la cererea scrisa si motivata a
consumatorului
care
nu
înregistrează restanţe, creditorul
accepta
gratuit
întreruperea
contractului de credit, cu excepţia
celor de leasing, in baza unui act
adiţional semnat de ambele parţi
contractante, în caz de şomaj,
boală sau in cazul in care salariul
consumatorului luat în calcul la
efectuarea analizei de credit se
reduce cu cel puţin 20%. Prin
actul
adiţional
încheiat
se
stabileşte si prelungirea duratei
142

1.
2. Aplicabilitatea OUG 50 pe
contractele in portofoliu a fost
eliminata.
Inadmisibil de pus in practica o
asemenea propunere.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
contractului de credit cu perioada
aferenta întreruperii contractului
in aşa fel încât durata perioadei de
creditare sa nu se modifice. In
perioada întreruperii contractului
de credit, consumatorul nu
plăteşte rate sau comisioane la
creditul contractat.
În urma
încheierii
actului
adiţional,
consumatorul va depune lunar
documente
care
să
ateste
dificultatea invocată la momentul
cererii scrise, iar în caz contrar
sau dacă dificultatea încetează,
contractul de credit se reia din
luna calendaristică următoare.
Întreruperea
contractului
de
credit poate fi de minim o luna de
zile si poate fi solicitata o singură
data, fără a depăşi perioada de 9
luni. Prezentul articol se aplică
numai contractelor aflate în
derulare la data intrării în vigoare
a prezentei legi de aplicare a
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru
consumatori.
Autori:
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Motivarea

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

________________

________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
¾ Dp. Miroslav Adrian Merka
– Minorităţi
¾ Dp. Mugurel Surupăceanu –
PSD+PC
e) In situaţia unui contract de
credit in derulare, se interzice
perceperea unui comision, tarif,
speza bancara sau orice alt cost de
către creditor, in cazul in care
consumatorul
doreşte
reeşalonarea/restructurarea
creditului
sau
refinanţarea
creditului la acelaşi creditor sau la
un altul;
f) Se interzice perceperea unui
comision, tarif, speza bancara sau
orice alt cost, in cazul in care
consumatorul doreşte schimbarea
datei de scadenta a ratelor;
Autor:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL

(2) Costurilor aferente contului Alineatul (2) al articolului 35 se
curent nu le sunt aplicabile abrogă.
obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. Autori:
a). Costurile aferente contului curent
¾ Comisia pentru industrii şi
trebuie să corespundă costurilor
servicii
efective ale creditorului, să se
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
limiteze la acoperirea acestora şi să
144

Motivarea

1. Ordonanţa are rolul de a
implementa directiva europeana ce
îşi
doreşte
transparentizarea
costurilor creditelor. Menţinerea
comisioanelor la valori ce determina
venituri nejustificate, altele decât
scopul pentru care au fot introduse,
nu face decât sa pună consumatorul
in dificultate in momentul optării
intre un produs de creditare sau altul
sau poate duce chiar la inducerea
acestuia in eroare.
2. A se
admise.

vedea

amendamentele

1. Este o reglementare pentru cont
curent in lege pentru credite.
2. Distincţia referitoare la costurile
pe cont curent se impune; acestea
sunt distincte de regulile aplicabile
costurilor creditului

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

nu conducă la obţinerea de venituri
suplimentare pentru acesta.
(2) Costurilor aferente comisionului
de administrare nu le sunt
aplicabile obligaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a). Costurile aferente
comisionului de administrare, fie a
contului curent, fie a creditului
trebuie să corespundă costurilor
efective ale creditorului, să se
limiteze la acoperirea acestora şi să
nu conducă la obţinerea de venituri
suplimentare pentru acesta.
Valoarea
comisionului
de
administrare a creditului nu poate
fi mai mare decât valoarea
comisionului
de
administrare
aplicabila contului curent, de către
creditor.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
(3) Pentru orice modificare a
nivelului
costurilor
creditului,
potrivit condiţiilor contractuale,
creditorul este obligat să notifice
consumatorul în scris sau, la cererea
expresă a consumatorului, prin altă

(3) Pentru orice modificare a
nivelului
costurilor
creditului,
potrivit condiţiilor contractuale,
creditorul este obligat sa notifice
consumatorul in scris sau, la cererea
expresa a consumatorului, prin alta
145

Aduce clarificări privind modul de alegere
intre comisionul de administrare credit si
comisionul de administrare cont curent. In
prezent ordonanţa nu stabileşte clar când
trebuie perceput unul dintre cele doua,
lăsând astfel loc interpretărilor. In acest fel,
se elimina posibilitatea de interpretare
abuziva din partea unora dintre creditori,
care, aşa cum reiese din practica, de multe
ori înţeleg sa perceapă un comision de
administrare a creditului disproporţionat in
raport cu cheltuielile efective ce ii sunt
prilejuite. De asemenea, se elimina totodată
posibilele discriminări intre clienţii
aceleiaşi bănci sau ai unei bănci diferite.
Sunt situaţii in care banca percepe
comision de administrare credit, in
detrimentul celui de administrare cont
curent, deşi pentru tragere si rambursare
exista un cont curent deschis la banca
respectiva.

1. Art. 50 si 51 guvernează
modalitatea
de
informare
a
consumatorului in cazul in care
costul creditului se modifica pe baza
evoluţiei indicelui relevant. Art.50
prevede o procedura mai flexibila

Camera
decizională

Nr.
crt.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
modalitate stabilită de acesta şi modalitate stabilita de acesta si
agreată de creditor şi va pune la agreata de creditor, si va pune la
dispoziţia acestuia un nou tabel de dispoziţia acestuia un nou tabel de
amortizare /grafic de rambursare.
amortizare/grafic de rambursare.
Dispoziţiile prezentului alineat nu
se aplica in situaţiile prevăzute la
art. 50 si 51 din prezenta
ordonanţa.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Text ordonanţă

(3) Pentru orice modificare a
nivelului
costurilor
creditului,
potrivit condiţiilor contractuale,
creditorul este obligat sa notifice
imediat
consumatorul
prin
scrisoare simpla sau, la cererea
expresa a consumatorului, prin alta
modalitate stabilita de acesta si
agreata de creditor. Totodată
creditorul va pune la dispoziţia
consumatorului un nou tabel de
amortizare/grafic de rambursare.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
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Motivarea
pentru părţi care vine in sprijinul
diminuării costurilor, mai ales in
situaţia in care dobânda fluctuează in
funcţie de Euribor la o luna. In
consecinţa este necesar să se prevadă
faptul ca regulile speciale de la art.50
si 51 sunt derogatorii de la
prevederile art.35 (3).
2. Prevederea nu se impunea.
Distincţia este oricum evidenta.
1. A fost reformulat, textul iniţial
crea confuzie in interpretare; băncile
au înţeles sa notifice clienţii numai
prin SMS sau e-mail; ce facem cu cei
care nu au telefon mobil sau adresa
de e-mail?
2. Distincţia nu se impune, in scris
presupune: scrisoare, sms, e-mail.
Este evidenta ca nu se va putea face
o notificare a clientului prin e-mail
daca ele nu dispune de un asemenea
canal de notificare

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

(3) Pentru orice modificare a 1.
nivelului
costurilor
creditului,
potrivit condiţiilor contractuale, 2.
creditorul este obligat să notifice
consumatorul în scris sau, la cererea
expresă a consumatorului, prin altă
modalitate stabilită de acesta şi
agreată de creditor şi sa pună la
dispoziţia acestuia, in mod gratuit,
un nou tabel de amortizare/grafic de
rambursare.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

_____________

După alineatul (3) al articolului 35
se introduc 4 alineate noi, alin. (4)
– (7), care vor avea următorul
cuprins:
(4) Prin creşterea nivelului costului
creditului nu se poate depăşi un
grad maxim de îndatorare a
clientului validat de Banca
Naţională a României pentru
fiecare instituţie bancară. In caz
contrar, la cererea clientului, in
urma
analizei documentelor
justificative
care
sa
ateste
147

Nu se poate accepta ca mai mult de
70% din venitul unei persoane sau al
unei familii in cazul creditelor cu coplătitori sa reprezinte cheltuieli cu
ratele de credit, in prezent foarte
mulţi consumatori fiind nevoiţi sa
trăiască 30/31 zile cu 10% din
venituri, întrucât restul reprezintă
rata. In acest caz, o refinanţare la

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

_____________

_____________

118.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
depăşirea acestui prag, creditorul
este obligat sa propună clientului,
in
scris,
refinanţarea
sau
reeşalonarea creditului, fără alte
costuri sau analize suplimentare.
(5) In cazul in care creditorul oferă
o dobânda promoţională pentru o
anumita perioada, urmata apoi de
o dobânda mai mare, prevăzuta
prin contract, gradul maxim de
îndatorare se determina luându-se
in calcul cel mai mare nivel al
dobânzii, practicat de către
creditor,
la
data
semnării
contractului.
(7) Executarea silită nu poate fi
declanşată în cazul unei întârzieri
mai mici de 120 de zile
calendaristice, sau în cazul în care
clientul face plăţi parţiale în acest
interval şi informează creditorul,
în cel mai scurt timp posibil,
asupra cauzelor acestei întârzieri.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

Motivarea

Camera
decizională

costuri mai mici sau o re-eşalonare
este necesara.

1. Conform OUG 99/2006 privind
instituţiile de credit si adecvarea
capitalului, contractele de credit
reprezintă titlul executoriu, creditorii
putând sa execute garanţiile si sa
intre in posesia bunurilor aduse cu
titlu de garanţie fără îndeplinirea
altor
proceduri
judiciare
sau
extrajudiciare. Trebuie sa existe o
protecţie reala a consumatorilor in
contra procedurii de executare prin
intermediul executorilor bancari.
2. Creditorul este cel abilitat sa
decida modul in care face executarea
silita, el nu poate fi limitat in dreptul
sau.

Camera
Articolul 36 se modifică şi va avea 1. Prevederea unui comision unic la
nivelul unui contract/portofoliu este Deputaţilor
următorul cuprins:
148

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Art. 36. - Pentru creditul acordat,
creditorul poate percepe numai:
comision de analiză dosar, comision
de administrare credit sau comision
de
administrare
cont
curent,
compensaţie în cazul rambursării
anticipate,
costuri
aferente
asigurărilor, după caz, penalităţi,
precum şi un comision unic pentru
servicii
prestate
la
cererea
consumatorilor.

_______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Art. 36. - Pentru creditul acordat,
creditorul poate percepe numai:
comision de analiză dosar, comision
de administrare, compensaţie în
cazul rambursării anticipate, costuri
aferente asigurărilor, după caz,
penalităţi. Pentru alte servicii
prestate la cererea consumatorilor,
vor
fi
percepute
tarifele
menţionate în contract ce nu pot fi
modificate în mod unilateral.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Art. 36. – (1) Pentru creditul acordat,
creditorul poate percepe numai:
comision de analiză dosar, comision
de administrare credit sau comision
de
administrare
cont
curent,
compensaţie în cazul rambursării
anticipate,
costuri
aferente
asigurărilor, după caz, penalităţi,
precum şi un comision unic pentru
servicii
prestate
la
cererea
consumatorilor, altele decât cele
prevăzute in contract.
(2) Comisionul de analiza dosar,
149

Motivarea
in măsura sa prejudicieze interesele
consumatorilor întrucât introducerea
unui comision singular generează
dezechilibre semnificative intre
serviciile prestate si valoarea
comisionului. Cu titlu de exemplu,
serviciul de eliberare a unei copii
certificate a contractului ar trebui sa
genereze un comision de o valoare
mai mica decât
serviciul de
novatie/cesiune a unui contract.
2. S-a dorit o aplicare unitara a
comisionului si nu una in funcţie de
valoarea „serviciului prestat”
1. Este ilogica taxarea ca procent
aplicat la sold credit sau ca procent
aplicat la suma împrumutată.
Evaluarea unui dosar de credit
presupune acelaşi tip de operaţiuni si
aceleaşi costuri, indiferent de
valoarea creditului acordat.
Deasemenea administrarea unui
credit presupune aceleaşi operaţiuni
de gestionare a acestuia, indiferent
de ordinul de mărime al creditului.
Aduce clarificări privind modul de
alegere
intre
comisionul
de

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

_______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
comisionul unic si comisionul de
administrare credit sunt stabilite
in suma fixa, aceeaşi suma fiind
perceputa tuturor consumatorilor
cu acelaşi tip de credit. Suma fixa
nu se calculează ca procent aplicat
la sold;
(3) Daca pentru tragerea si
rambursarea
creditului
se
utilizează un cont curent deschis la
creditor, se va percepe un comision
de cont curent.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

150

Motivarea
administrare credit si comisionul de
administrare cont curent. In prezent
ordonanţa nu stabileşte clar când
trebuie perceput unul dintre cele
doua, lăsând astfel loc interpretărilor.
In acest fel, se elimina posibilitatea
de interpretare abuziva din partea
unora dintre creditori, care, aşa cum
reiese din practica, de multe ori
înţeleg sa perceapă un comision de
administrare
a
creditului
disproporţionat
in
raport
cu
cheltuielile efective ce ii sunt
prilejuite. De asemenea, se elimina
totodată posibilele discriminări intre
clienţii aceleiaşi bănci sau ai unei
bănci diferite. Sunt situaţii in care
banca
percepe
comision
de
administrare credit, in detrimentul
celui de administrare cont curent,
deşi pentru tragere si rambursare
exista un cont curent deschis la
banca respectiva.
2. Aspectele au fost clarificate prin
forma in care s-au adoptat
amendamente la acest articol.

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
Motivarea
autorul acestuia
(4) Pentru creditele aflate in 1.
derulare,
comisionul
de
gestiune/mentenanta/ monitorizare 2. Amendament adus la art. 95.
existent in contractul iniţial, poate
fi înlocuit cu cel de administrare
daca sunt îndeplinite condiţiile din
definiţie.
Autori:
¾ Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
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Camera
decizională

Nr.
Text ordonanţă
crt.
119. Art. 37. - În contractele de credit cu
dobândă variabilă se vor aplica
următoarele reguli:
........................
b) marja dobânzii poate fi modificată
doar ca urmare a modificărilor
legislative care impun în mod expres
acest lucru;

d) formula după care se calculează
variaţia dobânzii trebuie indicată în
mod expres în contract, cu precizarea
periodicităţii şi/sau a condiţiilor în
care survine modificarea ratei
dobânzii, atât în sensul majorării, cât
şi în cel al reducerii acesteia;

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Literele b), c) şi d) ale articolului
37 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
........................
b) marja dobânzii poate fi modificată
doar că urmare a modificărilor
legislative care impun în mod expres
acest lucru. Această dispoziţie nu se
aplică în situaţia prevăzută la
articolul 95 alin. (7);
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Camera
decizională
Camera
1. Tipologia dobânzii percepute de
instituţiile financiare nu poate fi Deputaţilor
subiectul răzgândirii permanente a
guvernului roman. Reamintim faptul
ca potrivit OUG nr.174/2008,
dobânda interna de referinţa a fost
confirmata ca fiind legala, fiind
enumerata
printre
modalităţile
corecte si legale de a construi rata
dobânzii in contractele de credit. In
cazul in care se doreşte eliminarea
acesteia, sugestia noastră este sa se
păstreze un echilibru si sa se indice
cel puţin in linii mari procedura de
conversie de Euribor/Libor/Bubor/.
2. Aspecte clarificate in forma
amendamentelor admise
1. Se înlocuieşte sintagma „formula”
cu sintagma „metoda” pentru a nu
crea confuzie, in sensul de inserare in
contract a unei formule matematice
Motivarea

d) metoda după care se calculează
variaţia dobânzii trebuie indicata in
mod expres in contract, cu precizarea
periodicităţii şi/sau a condiţiilor in
care survine modificarea ratei
dobânzii, atât in sensul majorării, cat 2. Este reformulat la Anexa I –
si in cel al reducerii acesteia
Amendamente admise.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
152

Nr.
crt.

Text ordonanţă

__________________

______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
După litera e) a articolului 37 se
introduce o literă nouă, lit. f), care
va avea următorul cuprins:
f) pentru creditele cu dobânda
variabila aflate in derulare la data
intrării in vigoare a prezentului
act normativ, marja de dobânda
va fi stabilita prin scăderea din
valoarea dobânzii variabile de la
data încheierii contractului, a
valorii indicelui de referinţa de la
data încheierii contractului. In
contractele de credit in care era
prevăzuta o anumita marja,
aceasta va fi înlocuita cu marja
calculata conform prezentului
paragraf.
Autor:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
f) pentru creditele cu dobânda
variabila aflate in derulare la data
intrării in vigoare a prezentului
act normativ, marja de dobânda
va fi stabilita prin scăderea din
valoarea dobânzii variabile de la
data încheierii contractului, a
valorii indicelui de referinţa
153

Motivarea
1. Pe parcursul derulării contractului,
băncile au majorat dobânzile la
creditele aflate in portofoliu, fără sa
le mai reducă in momentul in care
indicii de referinţa au scăzut;
calcularea marjei la un nivel de
dobândă ridicat ar prejudicia
consumatorii in momentul creşterii
indicilor de referinţa, având in
vedere faptul ca EURIBOR-ul si
LIBOR-ul sunt in prezent la minime
istorice.
2. Nu se mai impune in contextul in
care prevederile OUG 50 nu se mai
aplica la portofoliu

1. Pentru stabilirea cu exactitate a
modului de calcul a dobânzii
variabile si evitarea interpretărilor
diferite de către părţile interesate.
2. Idem amendamentul precedent

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
EURIBOR/LIBOR/ROBOR de la
data încheierii contractului. Marja
astfel stabilita, va fi adăugata la
valoarea indicilor de referinţa
EURIBOR/LIBOR/ROBOR
valabili la data intrării in vigoare a
prezentei legi.
In contractele de credit in care
dobânda variabila era compusa
din dobânda interna a băncii si o
anumita marja, aceasta va fi
înlocuita cu marja calculata
conform prezentului paragraf.
In orice situaţie, valoarea dobânzii
rezultate din aplicarea acestei
modalităţi de calcul, nu trebuie sa
depăşească valoarea dobânzii
perceputa de creditor la data
intrării in vigoare a prezentei legi.
In contractele de credit in care
dobânda variabila era compusa
din
indice
de
referinţa
EURIBOR/LIBOR/ROBOR si o
anumita marja, marja va rămâne
fixa la valoarea menţionata in
contractul iniţial sau in actele
adiţionale
încheiate
ulterior
semnării contractului de credit
iniţial.
154

Motivarea

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

120.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Autor:
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

Motivarea

Camera
Deputaţilor

Alineatul (2) al articolului 38 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 38. - (2) Dobânda penalizatoare
se aplică la suma ce reprezintă
credit restant şi, după caz, la
sumele restante prevăzute în
contract, altele decât cele aferente
creditului.

(2) Dobânda penalizatoare se
aplica la sumele restante prevăzute
in contract.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

1. Alineatul (2) al art.38 este de
natura sa inducă ambiguitate in
privinţa posibilităţii creditorului de a
penaliza consumatorul pentru neplata
la timp a altor costuri decât cele
aferente creditului.

(2) Dobânda penalizatoare se aplica
in procent fix la suma ce reprezintă
credit restant, nivelul acesteia
neputând fi majorat pe perioada
de derulare a contractului, si nu
poate depăşi dobânda perceputa
de stat persoanelor fizice pentru
întârzieri
la
neachitarea
obligaţiilor fiscale.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

1. În practica s-a observat ca băncile percep
pana la 100% dobânzi penalizatoare; având
in vedere situaţia economica a multora
dintre cei care s-au împrumutat la bănci si
faptul ca aceştia nu pot plăti la timp sumele
datorate,
perceperea
unei
dobânzi
penalizatoare foarte mari ar conduce la
imposibilitatea consumatorilor de a mai
ajunge cu restantele la zi;
in practica s-a observat ca dobânda
penalizatoare reprezintă o majorare a
dobânzii curente, ceea ce determina
variaţia acesteia in funcţie de variaţia
dobânzii curente.
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Camera
decizională

2. Este reformulat la Anexa I –
Amendamente admise.

2. Este reformulat la Anexa I –

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea
Amendamente admise.

(3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul
creditelor restante nu poate depăşi cu
mai mult de 2 puncte procentuale
rata dobânzii aplicată atunci când
creditul nu înregistrează restanţă, în
cazul în care consumatorul sau
soţul/soţia acestuia se află în una
dintre următoarele situaţii: şomaj,
suferă o reducere drastică a
salariului, concediu de boală
prelungit, divorţ, deces. Prin
reducere drastică a salariului se
înţelege o reducere de cel puţin 15%
din valoarea acestuia.

Alineatul (3) al articolului 38 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3)
Rata
dobânzii
penalizatoare/majorată aplicabilă
în cazul creditelor restante nu poate
depăşi cu mai mult de 2 puncte
procentuale rata dobânzii aplicată
atunci când creditul nu înregistrează
restanţă,
în
cazul
în
care
consumatorul sau soţul/soţia acestuia
se află în una din următoarele
situaţii: şomaj, suferă o reducere
drastică a salariului şi deces. Prin
reducere drastică a salariului se
înţelege o reducere de cel puţin 15%
din valoarea acestuia. Cuantumul
redus
al
dobânzii
penalizatoare/majorată
va
fi
aplicat:
a) pe o perioada de cel mult 12
luni, în caz de şomaj şi reducere
drastică a salariului;
b) pe o perioada de 12 luni, în caz
de deces.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
156

1. Este important că actul normativ
să indice coordonatele aplicării
cuantumului redus al dobânzii
majorate / penalizatoare.
2. A se vedea forma in care s-au
admis amendamentele la acest articol

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
economică, reformă şi
privatizare
(3) Rata dobanzii aplicabila in cazul
creditelor restante nu poate depasi cu
mai mult de 2 puncte procentuale
rata dobanzii aplicata atunci cand
creditul nu inregistreaza restanta, in
cazul in care consumatorul sau
sotul/sotia acestuia se afla in una
dintre urmatoarele situatii: somaj,
sufera o reducere drastica a
salariului, deces. Prin reducere
drastica a salariului se intelege o
reducere de cel putin 15% din
valoarea acestuia.
Cuantumul redus al dobânzii
penalizatoare va fi aplicat:
a) pana la incetarea evenimentului
care
a
generat
reducerea
veniturilor, dar nu mai mult de 12
luni, in caz de somaj si reducere
drastica a salariului;
b) pe o perioadă de 12 luni, în caz
de deces.
Autor:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii

Motivarea

1. Se elimina sintagmele “concediul
de boala prelungit” si “divort”
se introduce perioadă pentru care se
percepe
dobanda
penalizatoare
redusa.
2. A se vedea forma in care s-au
admis amendamentele la acest articol

1. Sunt foarte mulţi consumatori, in
157

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

_____________

______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
După alineatul (3) al articolului 38
se introduc două alineate noi, alin.
(4) – (5), care vor avea următorul
cuprins:
(4) In cazul in care consumatorul,
care a încheiat un contract de
credit garantat cu ipoteca sau cu
un drept asupra unui bun imobil,
sau un credit al cărui scop îl
constituie
dobândirea
ori
păstrarea
drepturilor
de
proprietate asupra unui bun
imobil existent sau proiectat ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea sau creşterea valorii
unui bun imobil, se afla in
imposibilitatea
rambursării
creditului, datorita uneia dintre
situaţiile menţionate la alin. (3),
creditorul are obligaţia de a-i
acorda un termen de gratie
cuprins intre 12 si 24 de luni,
perioada in care consumatorul va
plăti
numai
dobânda
si
comisioanele
prevăzute
in
contract.
(5) In cazul in care consumatorul a
încheiat un contract de credit
158

Motivarea
special cei care sunt bugetari, cărora
li s-au diminuat veniturile cu cel
puţin 25% si care, datorita acestei
reduceri, se afla in incapacitate de a
mai suporta ratele la credite, riscând
astfel sa fie executaţi silit.
2.

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
garantat cu ipoteca sau cu un
drept asupra unui bun imobil, sau
un credit al cărui scop îl constituie
dobândirea
ori
păstrarea
drepturilor de proprietate asupra
unui bun imobil existent sau
proiectat
ori
renovarea,
amenajarea,
consolidarea,
reabilitarea,
extinderea
sau
creşterea valorii unui bun imobil si
se
afla
in
imposibilitatea
rambursării creditului, datorita
uneia dintre situaţiile menţionate
la alin. (3), creditorul nu va
demara procedura executării silite
pe o perioada cuprinsa intre 12 si
24 de luni.
Autor:
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
După alineatul (3) al articolului 38
se introduce un alineat nou, alin.
(4), care va avea următorul
cuprins:
(4) Rata lunara este compusa din
cota de imprumut returnata,
dobanda si comisioanele stabilite
prin contract si acceptate de catre
debitor. Din suma returnata lunar,
159

Motivarea

1. Dobanda astfel perceputa de catre
Banca nu va fi afectata insa va fi
distribuita in mod uniform pe toata
perioada derularii creditului. In
prezent in primele luni de
rambursare rata dobanzii reprezinta
90% din rata lunara si s-a ajuns ca la
un credit de 50.000 euro, cu o rata
lunara de 550 euro/luna, dupa 5 ani

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
minimum
50%
trebuie
sa
reprezinte capital rambursat cu
exceptia
cazului
in
care
consumatorul solicita in mod
expres un alt mod de calcul, cu
ocazia restrcturarii/rescadentarii
creditului.
Autori:
¾ Dp. PNL
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL

Motivarea

Camera
decizională

in care consumatorul a platit 33000
EURO sa constate ca soldul
creditului sau a scazut doar cu 3000
euro si ca mai are de rambursat
47000 euro.
In prezent la un imprumut pe 30 de
ani, aceasta echilibrare se realizeaza
abia in ultimii 7 ani.
Consideram ca prin amendamentul
depus se va realizeza un echilibru
intre dobanda platita si cota de
imprumut returnata.
2. Este reformulat la Anexa I –
Amendamente admise.

121.
Art. 39. - În cazul imposibilităţii
consumatorilor de a accepta
majorarea dobânzii, creditorul nu are
dreptul să denunţe unilateral sau să
rezilieze contractul fără o propunere,
transmisă în scris, de reeşalonare sau
refinanţare a creditului, în raport cu
veniturile
actuale
ale
consumatorului, în măsura în care o
asemenea reeşalonare sau refinanţare
este posibilă potrivit reglementărilor
interne ale creditorului.

Articolul 39 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 39. – (1) In cazul imposibilităţii
consumatorilor de a suporta
majorarea dobânzii, creditorul nu are
dreptul sa denunţe unilateral sau sa
declare scadent contractul fără o
propunere, transmisa in scris, de
reeşalonare sau refinanţare a
creditului, in raport cu veniturile
actuale ale consumatorului, in
măsura in care o asemenea
reeşalonare sau refinanţare este
posibila potrivit reglementarilor
160

Camera
Deputaţilor
1. S-a reformulat articolul pentru
claritate in exprimare
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise

Nr.
crt.

Text ordonanţă
______________

__________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
interne ale creditorului.
(2) In situaţia prevăzuta la alin.1,
consumatorul are obligaţia de a
informa creditorul, in scris, despre
imposibilitatea suportării unei
dobânzi majorate.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

Motivarea

1. Banca nu are de unde sa ştie daca
respectivul consumator se afla in una
din situaţiile de mai sus, decât daca
este notificat de acesta
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise

Art. 39. – (2) În cazul în care 1.
clientul sau soţul/soţia acestuia se
află
într-una
din
situaţiile 2. Vezi Anexa I – Amendamente
enumerate la art. 38, alin. 3, admise
creditorul nu are dreptul să refuze
cererea de refinanţare/reeşalonare/
restructurare a creditului, dacă se
aduc documente justificative în
acest sens. Forma concretă de
modificare a duratei creditului sau
a costurilor acestuia sau durata
acestor modificări, sunt aplicate în
funcţie de reglementările interne
ale creditorului.
Autori:
¾ Dp. PNL
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL
161

Camera
decizională

Nr.
crt.
122.

Text ordonanţă

Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele
contractuale care dau dreptul
creditorului să modifice unilateral
clauzele contractuale fără încheierea
unui act adiţional, acceptat de
consumator.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Alineatele (1) şi (2) ale alineatul (5)
al articolului 40 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
(1)
Sunt
interzise
clauzele
contractuale care dau dreptul
creditorului sa modifice unilateral
clauzele contractuale fără încheierea
unui act adiţional acceptat de
consumator sau fără respectarea
procedurii prevăzute la articolul
41.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea

1. Trebuie lămurit faptul ca art.40 si
41,
atâta
timp
cat
impun
obligativitatea
obţinerii
consimţământului
scris
al
consumatorului, permit modificarea
clauzelor contractuale referitoare fără
a fi necesara o procedura anevoioasa.
2. Prevederile de la 40 si 41 sunt
diferite; pe de o parte sunt clauzele
contractuale in general, pe de alta
clauzele referitoare la costuri

¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
(2) Creditorul trebuie să poată face
dovada că a depus toate diligentele
pentru informarea consumatorului cu
privire
la
semnarea
actelor
adiţionale.

(2) Creditorul trebuie să fie în
măsură să facă dovada că a depus
diligentele
pentru
informarea
consumatorului cu privire la
semnarea actelor adiţionale.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
162

1. Cu titlu de exemplu, un
consumator care are nevoie sa
modifice
structura
creditului
(prelungirea perioadei, modificarea
ratelor) nu credem ca are la
dispoziţie termenele impuse prin
art.41.
2. Modificare nu este una de
substanţa.

Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

_____________

După litera b) a alineatului (4) al
articolului 40 se introduc două
litere noi, lit. c) şi d), care vor avea
următorul cuprins:
c) consumatorul declara ca
respectivul
contract
a
fost
negociat;
d) creditorul poate declara scadent
anticipat
creditul
daca
consumatorul nu si-a îndeplinit
obligaţiile conform altor contracte
de credit încheiate cu alţi
creditori;
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L

_____________

După litera b) a alineatului (4) al
articolului 40 se introduc trei litere
noi, lit. c) şi g), care vor avea
următorul cuprins:
c) creditorul poate debita conturile
de depozit (chiar neajunse la
termen) ale consumatorului in caz
de neplata, cu excepţia depozitelor
colaterale;
d) consumatorul declara ca 1. In prezent exista contracte in care

_____________

163

1. Consideram ca aceste clauze sunt
abuzive si creează presiune asupra
consumatorilor
2. Contractele cu persoanele fizice
sunt unele de adeziune.

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

______________

______________

Amendamentul propus şi
Camera
Motivarea
autorul acestuia
decizională
au
stipulat
clauze
respectivul
contract
a
fost creditorii
contractuale care obliga consumatorii
negociat;
la declararea faptului ca respectivele
g)
creditorul
restricţionează contracte sunt conforme cu legislaţia
consumatorului dreptul de a privind protecţia consumatorului in
închiria, modifica, construi sau ciuda faptului ca, contractele nu
utiliza in vreun alt fel imobilele respecta întocmai aceasta legislaţie.
aduse in garanţie sau sa 2. Idem ca mai sus
Creditorii
impun
adesea
condiţioneze acest drept de 1.
obţinerea unui acord prealabil din consumatorilor asiguratorul chiar
prin contractul de credit astfel, o
partea sa.
reglementare clara si aplicata tuturor
Autori:
contractelor de credit garantate cu
¾ Dp. PNL
ipoteca nu face decât sa elimine
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL obligativitatea de a alege o societate
doar dintre cele agreate de banca, de
obicei, cele mai scumpe.
Deasemenea,
consideram
ca
eliminarea din start a unor
asiguratori de către creditori
constituie o practica neconcurenţială.
2. Idem ca mai sus.
După alineatul (5) al articolului 40 1. Alineatul (5) al art.40 este de
se introduce un alineat nou, alin. natura să aducă contradictorialitate
(6), care va avea următorul cadrului juridic valutar, precum şi să
destabilizeze agenţii economici care
cuprins:
(6) În situaţia în care plăţile prestează activităţile de creditare.
ordonanţei
fiind
aferente contractului se efectuează Prevederile
în
moneda
naţională,
prin aplicabile şi contractelor existente la
164

Nr.
crt.

Text ordonanţă

____________

_____________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
conversia unor sume exprimate în
contract în altă valută, creditorul
va
specifica
în
cuprinsul
contractului instituţia financiară al
cărei curs îl va utiliza.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea

data intrării în vigoare a acesteia,
regula de bază a evaluării impactului
(studiu de fezabilitate) unui act
normativ asupra pieţei reglementate
este încălcat cu brutalitate şi prin
dispoziţiile alineatului (5) al art.40.
Pentru evitarea unor cursuri de
schimb aleatorii.
2. Precizarea nu se impune, cursul
este cel al băncii
(6) În situaţia în care plăţile Pentru a evita utilizarea unor cursuri
aferente contractului se efectuează de schimb aleatorii.
în
moneda
naţională,
prin
conversia unor sume exprimate în
contract în altă valută, creditorul
va utiliza cursul de schimb stabilit
de Banca Naţională a României.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
(6) Creditele pot fi declarate
scadente in situaţiile in care
consumatorul încălca oricare din
obligaţiile contractuale doar daca,
concomitent cu încălcarea acestora
consumatorul nu si-a îndeplinit
165

1. Se elimina astfel situaţiile absolut
hilare prin care creditul poate fi
declarat scadent daca consumatorul
nu a adus adeverinţa de venit, daca
nu a declarat băncii ca starea sa
civila s-a modificat, daca nu a

Camera
decizională

Nr.
crt.

123.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
obligaţia de plata. Excepţie fac
obligaţiile consumatorului de a
asigura bunul adus in garanţie si
de a-l conserva: nerespectarea
acestei obligaţii poate atrage după
sine
declararea
scadentei
anticipate a creditului de către
creditor, fără sa fie obligatorie
corelarea cu obligaţia de neplata,
cu condiţia a doua notificări
succesive transmise debitorului.
Autori:
¾ Dp. PNL
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL

Motivarea

Camera
decizională

declarat ca in familie a mai apărut un
membru nou sau daca nu a adus
băncii la cunoştinţa modificări in
starea sa de sănătate.
2. Nu se pot aduce restricţii cu
privire la prevederile referitoare la
reziliere (care presupune încălcarea
unei obligaţii contractuale)

Camera
Articolul 41 se modifică şi va avea 1.
Deputaţilor
următorul cuprins:
Art. 41. - (1) In plus faţă de 2. Distincţia nu este necesara.
modalitatea de modificare a Articolele 40 si 41 oricum, au in
contractului prevăzută la articolul vedere modificări diferite referitor la
40, creditorul poate propune clauzele contractuale.

Art. 41. - (1) Orice notificare cu
privire la modificarea conţinutului
clauzelor contractuale referitoare
la costuri va fi transmisă
consumatorilor cu cel puţin 30 de modificarea conţinutului clauzelor
zile înainte de aplicarea acestora.
contractuale referitoare la costuri
printr-o notificare ce va fi
transmisa consumatorilor cu cel
puţin 30 de zile înainte de
aplicarea acestora.
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

Camera
decizională

Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

_____________

124.
Art. 42. - Creditorii iau toate
măsurile necesare pentru a răspunde
la
reclamaţiile
depuse
de
consumatori în termen de maximum
30 de zile de la înregistrarea acestora
şi depun diligentele necesare în

După alineatul (4) al articolului 41
se introduce un alineat nou, alin.
(5), care va avea următorul
cuprins:
(5) Reducerea costurilor va putea
fi realizata de către creditor in
mod unilateral, acesta având
obligaţia sa informeze in orice mod
consumatorul despre o asemenea
reducere.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Articolul 42 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 42. - Creditorii au obligaţia de
a primi si înregistra reclamaţiile
de la consumatori, de a lua toate
masurile necesare pentru a răspunde
la aceste reclamaţii in termen de
maximum 30 de zile de la
167

1. In practica s-a observat ca băncile
Camera
refuza înregistrarea reclamaţiilor de Deputaţilor
la clienţi.
2. Precizarea nu este necesara,
oricum aceasta obligaţie exista.

Nr.
crt.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
vederea
reparării
eventualelor înregistrarea acestora vor repara
prejudicii cauzate consumatorilor.
eventualelor
prejudicii
cauzate
consumatorilor.
Autor :
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii

125.

Articolul 43 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 43. - La încetarea contractului
de credit, creditorul oferă gratuit
consumatorului un document care fie
atestă faptul că au fost stinse toate
obligaţiile dintre părţi decurgând
din contractul respectiv, fie indică
obligaţiile
contractuale
neîndeplinite. Totodată, după caz,
se închid şi conturile creditului, fără
a fi necesară depunerea unei alte
cereri de către consumator şi fără
plata unor costuri suplimentare, cu
excepţia următoarelor situaţii:

Text ordonanţă

Art. 43. - La încetarea contractului
de credit, inclusiv prin ajungere la
termen,
reziliere,
denunţare
unilaterală, exercitarea dreptului
de retragere ori a celui de
rambursare anticipată din partea
consumatorului, creditorul oferă
gratuit consumatorului un document
care să ateste faptul că au fost stinse
toate
obligaţiile
dintre
părţi.
Totodată, se închid şi conturile
creditului, fără a fi necesară
depunerea unei alte cereri de către
consumator şi fără plata unor Autori:
costuri suplimentare, cu excepţia
¾ Comisia pentru politică
următoarelor situaţii:
economică, reformă şi
privatizare
126.

Articolul 44 se modifică şi va avea
168

Motivarea

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor
1. O astfel de prevedere este
imposibil de pus in practica în cazul
încetării contractelor prin reziliere,
denunţare, etc., având in vedere că,
în aproape toate cazurile, rezilierea
este generata de neexecutarea
obligaţiilor de către debitor.
2. A se vedea amendamentele admise

Camera

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Art. 44. - Orice notificare pe care
creditorul o face consumatorului
trebuie să fie semnată, datată şi cu
număr
de
înregistrare.
Orice
notificare ce nu conţine aceste
minime informaţii este considerată
nulă de drept.

127. Art. 46. - (1) Contractul de credit
specifică în mod clar şi concis
următoarele:
................................
m) rata dobânzii, în cazul plăţilor
restante, aplicabilă la data încheierii
contractului de credit şi măsurile
pentru ajustarea acesteia şi, după
caz, orice costuri datorate în caz
de neplată;

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
următorul cuprins:
Art. 44. – Orice notificare
obligatorie conform clauzelor
contractuale pe care creditorul o
face consumatorului trebuie să fie
semnată, datată şi cu număr de
înregistrare. Orice notificare ce nu
conţine aceste minime informaţii este
considerată nulă de drept.
Nu intră în sfera de aplicare a
dispoziţiilor prezentului articol
notificările cu caracter generic.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Litera m) a articolului 46 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
……………………….
m) rata dobânzii penalizatoare, în
cazul plăţilor restante, aplicabilă la
data încheierii contractului de credit;
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
o Grupul Parlamentar – PD-L
169

Motivarea

Camera
decizională
Deputaţilor

1. Este imposibil de adus la
îndeplinire obligaţia legală stipulată
la art.44 pentru alte notificări decât
cele pe suport clasic (hârtie) sau cele
semnate electronic în format „pdf”.
2. Precizarea nu este necesara:
oricum exista distincţia dintre
notificare/informare. Cazurile in care
se face notificare sun prevăzute de
către OUG 50 expres. Celelalte pot fi
informări, adrese.

Camera
Deputaţilor
1. Se elimina sintagma „si masurile
pentru ajustarea acesteia si, după caz,
orice costuri datorate in caz de
neplata”;
oferă
posibilitate
creditorilor sa introducă si alte
costuri de penalizare, pe lângă
dobânda penalizatoare.
2. Nu se impune modificarea

Nr.
crt.
128.

Text ordonanţă

Art. 47. - (4) În cazul în care rata
dobânzii nu este fixă sau costurile
suplimentare pot fi modificate pe
baza contractului de credit, tabelul de
amortizare/graficul de rambursare
indică în mod clar şi concis că datele
cuprinse în tabel/grafic vor rămâne
valabile numai până la schimbarea
următoare a ratei dobânzii aferente
creditului
sau
a
costurilor
suplimentare potrivit contractului de
credit.

_______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Alineatul (4) al articolului 47 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(4) În cazul în care rata dobânzii nu
este fixă sau costurile suplimentare
pot fi modificate pe baza contractului
de
credit,
tabelul
de
amortizare/graficul de rambursare
indică în mod clar şi concis că datele
cuprinse în tabel/grafic vor rămâne
valabile numai până la schimbarea
următoare a ratei dobânzii aferente
creditului
sau
a
costurilor
suplimentare potrivit contractului de
credit, dar nu mai repede de 6 luni.
Autor:
¾ Dp. Mugurel Surupăceanu –
G.P. PSD+PC
După alineatul (4) al articolului 47
se introduce un alineat nou, alin.
(5), cu următorul cuprins:
(5) Pentru creditele acordate după
data intrării in vigoare a prezentei
legi,
la
momentul
stabilirii
graficului
de
rambursare,
creditorul are obligaţia de a oferi
consumatorului posibilitatea de a
opta ca, in ratele de rambursare,
170

Motivarea

1. Este necesara aceasta completare
pentru ca beneficiarul creditului sa
aibă o oarecare stabilitate cel puţin 6
luni in ceea ce priveşte dimensiunea
ratelor.
2. Variaţia dobânzii presupune indice
de referinţa variabil de ex. La 3
luni/6 luni/12 luni. Nu pot fi impuse
restricţii.

1. În practica s-a constatat ca, in
primii ani de rambursare a creditului,
consumatorii plătesc foarte puţin din
pricipal/credit si foarte mult dobânda
si comisioane.
2. A se vedea amendamentele admise

Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

129.
Art. 58. – (1) Consumatorul are la
dispoziţie un termen de 14 zile
calendaristice în care se poate retrage
din contractul de credit fără a invoca
motive.

130.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
sumele aferente creditului sa fie
egale,
descrescătoare
sau
crescătoare.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Alineatul (1) al articolului 58 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Consumatorul are la dispoziţie un
termen de 14 zile calendaristice in
care se poate retrage din contractul
de credit fără a invoca motive.
„Acest termen nu se aplica in cazul
contractului
de
leasing
şi
contractului de credit legat,
acordat
exclusiv
pentru
achiziţionarea de bunuri sau
servicii, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art. 63 - 65.”
Autor:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii

Motivarea

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor
1. Pentru leasing, interzice legislaţia
specifica rambursarea înainte de 12
luni; in cazul creditelor legate,
acordate pentru achiziţionarea de
bunuri si servicii, bunul respectiv nu
poate fi restituit daca se renunţa la
credit.
2. A se vedea amendamentele admise

Camera
Alineatul (3) al articolului 59 se 1. Alineatul (3) al art. 59 in forma publicata
este
un
exemplu
de
transpunere
eronata
a
Deputaţilor
modifică şi va avea următorul
unei dispoziţii armonizate a Directivei.
cuprins:
Propunem preluarea întocmai a textului din

171

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Art. 59. - (3) Exercitarea dreptului
de retragere îşi produce efectul de
la data expedierii notificării de
către consumator.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
(3) Termenul prevăzut la articolul
58 alin. (1) este respectat în cazul
în care notificarea este expediată
înainte de expirarea termenului,
cu condiţia să fie pe hârtie sau pe
alt suport durabil aflat la
îndemâna creditorului şi accesibil
acestuia.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea

Camera
decizională

Directiva.
Exercitarea dreptului nu trebuie sa îşi
producă efectele de la un moment la care
creditorului nu are la cunoştinţă despre un
asemenea demers cu efecte juridice.
Altminteri, plăţile efectuate de către
creditor furnizorului intr-un contract de
credit legat sau chiar disbursarea creditului
direct către consumator ar putea fi
considerata de către consumator neopozabila si sa considere ca acea parte a
creditului (utilizata după expedierea
scrisorii de retragere) nu trebuie rambursata
de către consumator creditorului (întrucât
consumatorul considera ca si-a exercitat
dreptul de retragere, cu toate ca finanţatorul
nu are cunoştinţă încă despre acest lucru,
având in vedere ca o scrisoare trimisa prin
posta nu îşi atinge destinaţia in ziua
expedierii)

2. Nu se impune modificarea.
131.
Art. 60. - Creditorul nu este
îndreptăţit la nicio altă compensaţie
din partea consumatorului în cazul
retragerii, cu excepţia compensaţiei
pentru orice taxe nerambursabile
plătite de către creditor administraţiei
publice.

Articolul 60 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 60. - Creditorul nu este
îndreptăţit la nicio altă compensaţie
din partea consumatorului în cazul
retragerii, cu excepţia compensaţiei
pentru orice taxe nerambursabile
plătite de către creditor administraţiei
publice şi a costurilor angajate
înainte de momentul exercitării
dreptului de retragere.
172

Camera
Deputaţilor
1.
Denunţarea
unilaterala
a
contractului de către consumator nu
trebuie sa fie de natura sa
prejudicieze pe creditor, mai ales
atunci când acesta a angajat deja
costuri in conformitate cu contractul
respectiv.
2. Nu se impune modificarea; taxele

Nr.
crt.

Text ordonanţă

132.
SECŢIUNEA a 2-a
Dreptul de retragere în cazul
contractelor de credit legate

Art. 63. - În cazul în care
consumatorul şi-a exercitat un drept
de retragere dintr-un contract de
furnizare de bunuri sau servicii,
potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
130/2000
privind
protecţia
consumatorilor la încheierea şi
executarea contractelor la distanţă,
republicată,
cu
modificările
ulterioare, Ordonanţei Guvernului
nr. 85/2004, republicată, cu
modificările ulterioare, Ordonanţei

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea

Camera
decizională

nerambursabile oricum nu vor fi
restituite.

Camera
Titlul secţiunii a 2-a se modifică şi 1. Se propune modificarea titlului
Secţiunii a 2-a din Capitolul V Deputaţilor
va avea următorul cuprins:
deoarece,
aşa cum era formulat
SECŢIUNEA a 2-a
anterior, producea confuzie in
Prevederi speciale în cazul
înţelegere. Secţiunea nu se refera
contractelor de credit legate
numai la dreptul de retragere, ci si la
răspunderea creditorului in cazul
Autor:
contractelor de credit legate.
¾ Comisia pentru industrii şi
2. Modificare nerelevanta
servicii
Articolul 63 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 63. - În cazul în care
consumatorul şi-a exercitat un drept
de retragere dintr-un contract de
furnizare de bunuri sau servicii,
potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
130/2000
privind
protecţia
consumatorilor la încheierea şi
executarea contractelor la distanţă,
republicată,
cu
modificările
ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.
106/1999, republicată, sau a altor
actelor normative ce transpun sau ce
173

1. Precizam ca menţionarea Ordonanţei
Guvernului nr. 85/2004 la art.63 este
eronata. Intenţia legiuitorului comunitar a
fost următoarea:
In cazul in care consumatorul se retrage din
contractul de furnizare de bunuri la distanta
sau anumite servicii (de consum), acesta se
eliberează si de obligaţiile din contractul de
credit legat (daca este cazul).
Legiuitorul comunitar se refera la vânzările
la distanta, contractele de time sharing si
contractele încheiate in afara spatiilor
comerciale.
Menţionarea Ordonanţei Guvernului nr.
85/2004 la art.63 este in contradicţie cu
art.15 alin.(1) al Directivei 2008/48/CE si

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Guvernului
nr.
106/1999,
republicată, sau a altor actelor
normative ce transpun sau ce creează
cadrul de aplicare pentru actele
normative comunitare, acesta nu mai
are obligaţii în temeiul unui contract
de credit legat.

133.
Art. 65. - (1) În cazul în care
bunurile sau serviciile care fac
obiectul unui contract de credit legat
nu sunt furnizate sau sunt furnizate
numai în parte sau nu sunt conforme
cu
contractul
de
furnizare,
consumatorul are dreptul de a se
îndrepta împotriva creditorului în
cazul în care nu a reuşit să obţină, de
la furnizor, satisfacerea pretenţiilor
la care are dreptul în conformitate cu
legislaţia sau cu contractul de
furnizare a bunurilor sau a
serviciilor.
(2) Creditorul răspunde solidar cu
vânzătorul pentru orice pretenţii
pe care consumatorul le poate avea

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
creează cadrul de aplicare pentru
actele normative comunitare, acesta
nu mai are obligaţii în temeiul unui
contract de credit legat.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

aduce un plus de ambiguitate si nesiguranţa
in prestarea serviciilor de creditare. Intr-o
interpretare stricta si incorecta a art.63, s-ar
putea trage concluzia ca, in situaţia in care
consumatorul se retrage din contractul de
credit încheiat la distanta, nu mai are nici o
obligaţie in baza aceluiaşi contract, mai
exact nu are nici obligaţia de rambursare a
capitalului tras , etc.

Articolului 65 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 65. – (1) În cazul în care
bunurile sau serviciile care fac
obiectul unui contract de credit legat
nu sunt furnizate sau sunt furnizate
numai în parte sau nu sunt conforme
cu
contractul
de
furnizare,
consumatorul are dreptul de a se
îndrepta împotriva creditorului în
cazul în care consumatorul s-a
îndreptat împotriva furnizorului,
dar nu a reuşit să obţină satisfacerea
pretenţiilor la care are dreptul în
conformitate cu legislaţia sau cu
contractul de furnizare a bunurilor
sau a serviciilor.
(2) În limita creditului acordat,
creditorul răspunde în subsidiar în
condiţiile menţionate la alin. (1)

1. Propunerea are rolul de a asigura o
corecta transpunere a art. 15 (2) din
Directiva.
In legătura cu alineatul (1) al acestui
articol, răspunderea chiar si subsidiara a
creditorului pentru lipsa livrarii/livrare
parţiala, precum si pentru neconformitate
este exclusa in cazul contractelor de
leasing, in baza actului normativ special –
O.G. nr.51/1997 privind operaţiunile de
leasing si societăţile de leasing. Potrivit
aceluiaşi
act
normativ,
utilizatorul
(consumatorul) are „acţiune directa asupra
furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind
livrarea, calitatea, asistenţa tehnică,
service-ul necesar în perioada de garanţie şi
postgaranţie, locatorul/finanţatorul fiind
exonerat de orice răspundere” (art.12 litera
a).
Având in vedere acest aspect, precum si
practica europeana care a luat in calcul
complexitatea operaţiunilor de leasing si a
eliminat contractele de leasing din sfera de
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Motivarea

Camera
decizională

2. Nu necesită amendare.
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă
împotriva vânzătorului.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
ulterior
obţinerii
de
către
consumator a unei hotărâri care
atestă drepturile consumatorului
asupra furnizorului că urmare a
încălcării obligaţiei de livrare sau
că urmare a constatării lipsei de
conformitate.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
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Motivarea
aplicare a Directivei, propunerea noastră
este sa instituim o excepţie de la
aplicabilitatea art.65 in ceea ce priveşte
contractele de leasing.

2.

Camera
decizională

Nr.
crt.
134.

Text ordonanţă

(2) În situaţiile în care informarea
consumatorului cu privire la cesiune
este
obligatorie,
conform
prevederilor alin. (1), cesiunea,
individuală sau în cadrul unui
portofoliu de creanţe, devine
opozabilă
consumatorului
prin
notificarea adresată acestuia de către
cedent.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Alineatul (2) al articolului 71 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Motivarea

Art. 71. - (2) În situaţiile în care 1. Arhiva electronică de Garanţii

informarea consumatorului cu privire
la cesiune este obligatorie, conform
prevederilor alin. (1), cesiunea,
individuală sau în cadrul unui
portofoliu de creanţe, devine
opozabilă
consumatorului
prin
notificarea adresată acestuia de către
cedent sau prin înscrierea cesiunii
în Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Reale Mobiliare a fost creată tocmai
în scopul facilitării opozabilităţii
acestor cesiuni şi a garanţiilor
mobiliare (gaj, etc.)
2.
S-a
dorit
informarea
consumatorului in orice situaţie in
care intervine cesiunea

(3) Cesionarul este obligat să aibă Alineatul (3) al articolului 71 se 1. Prevederea de la alin.(3) potrivit
căreia cesionarul este obligat să aibă
o persoană de contact în România abrogă
o persoană de contact în România
pentru rezolvarea eventualelor Autori:
(punct de lucru/reprezentant la
litigii şi pentru a răspunde în faţa
¾ Comisia pentru politică
alin.(5))
pentru
rezolvarea
autorităţilor publice.
economică, reformă şi
eventualelor litigii şi pentru a
privatizare
răspunde în faţa autorităţilor publice
este contrară acquis-ului comunitar
întrucât constituie o barieră pentru
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Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea
prestarea de servicii.
2.
1. Cesionarul poate avea doar o
persoană de contact, nu este necesar
să fie reprezentat de o persoană
juridică având sediu social şi/sau
punct de lucru.

(4) Cesiunea se notifică de către
cedent consumatorului, în termen de
10 zile de la încheierea contractului
de
cesiune,
prin
scrisoare
recomandată cu confirmare de
primire.

(4) Cesiunea se notifică de către
cedent consumatorului, în termen de
10 zile de la încheierea contractului
de
cesiune,
prin
scrisoare
recomandată cu confirmare de
primire sau prin înscrierea unei
aviz de garanţie în Arhiva 2.
Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

(5)
Notificarea
va
menţiona
creditorul care va încasa de la
consumator
sumele
pentru
rambursarea creditului după cesiune,
precum şi numele şi adresa sediului
social şi a punctului de lucru al
reprezentantului legal în România.

(5) Notificarea va menţiona 1. Idem alin. (1) şi (2).
creditorul care va încasa de la
consumator
sumele
pentru 2.
rambursarea
creditului
după
cesiune.”
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
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Camera
decizională

Nr.
Text ordonanţă
crt.
135. Art. 73. - (3) Nu sunt incluse în
costul total al creditului pentru
consumator:
.............................
c) alte costuri, în afara preţului de
achiziţie pe care, pentru achiziţii de
bunuri şi servicii, consumatorul este
obligat să îl plătească, indiferent
dacă tranzacţia este efectuată în
numerar sau pe credit.

Amendamentul propus şi
Camera
Motivarea
autorul acestuia
decizională
Camera
Litera c) a alineatului (3) al 1.
Deputaţilor
articolului 73 se modifică şi va
2. Costurile obligatorii prin lege sunt
avea următorul cuprins:
cunoscute de către consumator,
c) alte costuri, în afara preţului de evident ele nu se impun a fi incluse
achiziţie pe care, pentru achiziţii de in costul total.
bunuri şi servicii, consumatorul este
obligat să le plătească, indiferent
dacă tranzacţia este efectuată în
numerar sau pe credit, precum si
alte costuri care sunt obligatorii
conform legii.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

136. Art. 79. - (1) Se interzice încheierea, Articolul 79 se abrogă.
în spaţiile de comercializare a Autor:
bunurilor şi/sau serviciilor, de
¾ Comisia pentru politică
contracte
de
credit
pentru
economică, reformă şi
achiziţionarea acestora, inclusiv a
privatizare
contractelor
încheiate
prin
intermediul comercianţilor de bunuri
şi/sau servicii.

1. Acest articol este de natura sa
Camera
limiteze posibilitatea consumatorilor Deputaţilor
de a accesa întreaga gama de produse
de creditare si de a putea alege cel
mai competitiv serviciu financiar.
O oferta de creditare diversificata
încurajează competiţia, in beneficiul
consumatorilor.
2. Este reformulat la Anexa I –
Amendamente admise.

137.

Articolul 82 se modifică şi va avea
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Camera

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Art. 82. - În cazul în care, pe baza
aceluiaşi contract, consumatorului i
se prestează atât servicii de creditare,
cât şi servicii de plată, furnizorii de
servicii
financiare
oferă
consumatorilor
informaţiile
şi
respectă drepturile acestora potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă şi ale Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plată.
_______________

____________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
următorul cuprins:
Art. 82. – (1) În cazul în care, pe
baza
aceluiaşi
contract,
consumatorului i se prestează atât
servicii de creditare, cât şi servicii de
plată, furnizorii de servicii financiare
oferă consumatorilor informaţiile şi
respectă drepturile acestora potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă şi ale Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plată.

Motivarea
1. Ar trebui ca textul sa fie clar in
sensul ca limitările de la art. 35 si 36
sunt aplicabile numai costurilor
legate de creditare, iar nu si
costurilor care reprezintă servicii de
plata (servicii care sunt guvernate de
un act normativ)
2. Distincţia este oricum evidenta

(2) Dispoziţiile articolelor 35 si 36
din prezenta ordonanţa de urgenta
nu se aplică costurilor si serviciilor
de plată aferente unui contract de
credit care intra in sfera de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plată, cu modificările
ulterioare.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Art. 82. – (2) Dispoziţiile articolelor 1. Având in vedere ca textul actual al
35, 36, 40 alin (1) si (2) si 41 din OUG 50/2010 este neclar cu privire
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Camera
decizională
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

138.
Art. 86. - (1) Încălcarea prevederilor
art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 şi art. 29
alin. (2), art. 30, 31 şi art. 32 alin. (1)
şi (2), art. 33, 34, art. 46-58 şi art. 59
alin (3), art. 60-63, 65-78, 84 şi 95
constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează cu amendă de la 10.000
lei la 80.000 lei.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
prezenta ordonanţă de urgentă, nu
se aplică serviciilor de plată,
acestea intrând în sfera de aplicare
a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plată, cu modificările
ulterioare, prevederile acesteia
urmând a se aplica in mod
corespunzător.
Autor:
¾ Dp. Mugurel Surupăceanu –
PSD+PC
Alineatele (1) şi (2) ale articolului
86 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
Art. 86. - (1) Încălcarea prevederilor
art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 şi art. 29
alin. (2), art. 30, 31 şi art. 32 alin. (1)
şi (2), art. 33, 34, art. 46-58 şi art. 59
alin (3), art. 60-63, 65-78, 84 şi 95
constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează cu amendă de la 5.000
lei la 40.000 lei.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
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Motivarea

Camera
decizională

la modul in care băncile trebuie sa
aplice prevederile OUG 113/2009 in
cazul în care, pe baza aceluiaşi
contract, consumatorului i se
prestează atât servicii de creditare cât
şi servicii de plată, propunerea de
amendare vine in sensul clarificării
prin menţionarea in mod expres a
articolelor din OUG 50/2010 care nu
ar trebui sa se aplice serviciilor de
plaţi.
2. Nu este necesara o precizare
expresa, distincţia este evidenta
Camera
Deputaţilor
1.
Propunem
reducerea
cuantumurilor tuturor sancţiunilor cu
amenda pentru următoarele aspecte:
(1) cuantumul exorbitant poate
genera abuzuri in practica si (2)
trebuie menţinut un echilibru intre
complexitatea serviciilor financiare
si riscul aplicării eronate a unor
sancţiuni.
2. Reducerea la jumătate a
cuantumului amenzilor care pot fi
aplicate,
Autoritatea
Naţională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

pentru Protecţia Consumatorilor este
lăsata practic fără instrumentul care
ar asigura aplicarea efectivă a
prevederilor din OUG 50/2010.
Art. 86. - (1) Încălcarea prevederilor 1.
art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 şi art. 29
alin. (2), art. 30, 31 şi art. 32 alin. (1) 2. 2. Un cuantum mare al acestor
şi (2), art. 33, 34, art. 46-58 şi art. 59 amenzi poate genera abuzuri.
alin (3), art. 60-63, 65-78, 84, 95 şi
97 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 40.000
lei la 80.000 lei.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar - PD-L
Art. 86. – (1) Încălcarea prevederilor
art. 8 - 9, art. 11 - 20, art. 22 - 28 şi
art.29 alin. (2), art. 30 - 31 şi art. 32
alin. (1) şi (2), art. 33, 34, art. 46 -58
şi art. 59 alin. (3), art. 60 - 63, art. 65
- 78, art. 84 şi art. 95 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 40.000 lei la 160.000
lei;
Autori:
¾ Dp. PNL
Eugen Nicolăescu
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1. Lipsa de conformitate a
creditorilor cu legislaţia existenta
impune
înăsprirea
sancţiunilor
aplicabile. Pentru a-si păstra
eficacitatea, acestea trebuie sa fie
proporţionale cu puterea financiara a
acestora.
2. Un cuantum mare al acestor
amenzi poate genera abuzuri.

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

(2) Încălcarea prevederilor art. 35-44
constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează cu amendă de la 20.000
lei la 100.000 lei.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
¾ Grupul parlamentar al PNL

Motivarea

1. Se introduce sancţiune pentru
nerespectarea articolului referitor la
termenul de aplicare a prevederilor
prezentei legi la contractele aflate in
curs de derulare.
2. Reducerea la jumătate a
cuantumului amenzilor care pot fi
aplicate,
Autoritatea
Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor este
lăsata practic fără instrumentul care
ar asigura aplicarea efectivă a
prevederilor din OUG 50/2010.
(2) Încălcarea prevederilor art. 35-44 1. Idem alin. (1)
constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează cu amendă de la 50.000 2. Un cuantum mare al acestor
amenzi poate genera abuzuri.
lei la 100.000 lei.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar - PD-L
(2) Încălcarea prevederilor art. 35-44
constituie
contravenţie
şi
se
sancţionează cu amendă de la 10.000
lei la 50.000 lei (RON).
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

(2) Încălcarea prevederilor art. 35 44 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 60.000
lei la 200.000 lei.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
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1. Lipsa de conformitate a
creditorilor cu legislaţia existenta
impune
înăsprirea
sancţiunilor
aplicabile. Pentru a-si păstra
eficacitatea, acestea trebuie sa fie
proporţionale cu puterea financiara a

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
¾ Grupul Parlamentar PNL

Motivarea
acestora.

2. Un cuantum mare al acestor
amenzi poate genera abuzuri.
La articolul 86, după alineatul (2), 1. Pentru corelare cu amendamentul
se introduce un nou alineat, alin. anterior.
(21), cu următorul cuprins:
(21) Aceste limite pot fi depăşite in 2. Un cuantum mare al acestor
cazul unor amenzi cumulative, amenzi poate genera abuzuri.
aplicate pentru reclamaţii diferite.
Autori:
¾ Deputat PNL:
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL
139.

_________________

La articolul 87 după alineatul (1)
se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul
cuprins:
(2) In cazul in care se constata
anumite nereguli in mai multe
contracte de credit încheiate cu
acelaşi creditor, reprezentanţii
împuterniciţi
ai
Autorităţii
Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorilor trebuie sa dispună
remedierea deficientelor constatate
pentru toate contractele de acelaşi
tip.
183

1. Faptul ca un consumator este mai
puţin informat nu da dreptul
creditorului de a profita de acest
lucru, iar ANPC trebuie sa asigure
protejarea tuturor consumatorilor, nu
numai a celor informaţi si care
sesizează
aceste
nereguli
comisariatelor judeţene.0
2. Prevederea se regăseşte la art. 89
lit. b).

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

140.
Art. 88. - (2) Neaducerea la
îndeplinire
a
sancţiunilor
contravenţionale
complementare
dispuse în termenele şi condiţiile
prevăzute în procesele-verbale de
constatare a contravenţiei sau
săvârşirea repetată în decurs de 6
luni de la prima constatare a uneia
dintre contravenţiile prevăzute la art.
86 alin. (1) constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la
80.000 lei - 100.000 lei.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
Alineatul (2) al articolului 88 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Neaducerea la îndeplinire a
sancţiunilor
contravenţionale
complementare dispuse în termenele
şi condiţiile prevăzute în proceseleverbale de constatare a contravenţiei
sau săvârşirea repetată în decurs de 6
luni de la prima constatare a uneia
dintre contravenţiile prevăzute la art.
86 alin. (1) constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la
40.000 lei - 50.000 lei.
Autor:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
(2) Neaducerea la îndeplinire a
sancţiunilor
contravenţionale
complementare dispuse în termenele
şi condiţiile prevăzute în proceseleverbale de constatare a contravenţiei
sau săvârşirea repetată în decurs de 6
luni de la prima constatare a uneia
184

Motivarea

1.
2. Reducerea la jumătate a
cuantumului amenzilor care pot fi
aplicate,
Autoritatea
Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor este
lăsata practic fără instrumentul care
ar asigura aplicarea efectivă a
prevederilor din OUG 50/2010.

1. Lipsa de conformitate a
creditorilor cu legislaţia existenta
impune
înăsprirea
sancţiunilor
aplicabile. Pentru a-si păstra
eficacitatea, acestea trebuie sa fie
proporţionale cu puterea financiara a
acestora.

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
Camera
Motivarea
autorul acestuia
decizională
dintre contravenţiile prevăzute la art.
86 alin. (1) constituie contravenţie şi 2. Un cuantum mare al acestor
se sancţionează cu amendă de la amenzi poate genera abuzuri.
100.000 lei - 200.000 lei.
Autori:
¾ Dp. PNL
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL

(3) Contestarea în instanţă nu Alineatul (3) al articolului 88 se 1. Propunem eliminarea alin. 3
pentru evitarea abuzurilor în practică
suspendă de drept executarea abrogă.
şi pentru respectarea regulii generale
sancţiunilor
contravenţionale Autori:
menţionată în O.G. nr. 2/2001
complementare dispuse.
¾ Comisia pentru politică
privind
regimul
juridic
al
economică, reformă şi
contravenţiilor, cu modificările şi
privatizare
completările ulterioare.
141.
Art. 89. - (1) Odată cu aplicarea
sancţiunii amenzii contravenţionale,
agentul constatator poate propune ca
măsură complementară suspendarea
activităţii de creditare până la
intrarea în legalitate şi/sau aducerea
tuturor contractelor similare în
conformitate cu prevederile legale, în
termen de 90 de zile.

Alineatul (1) al articolului 89 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Odată cu aplicarea sancţiunii
amenzii contravenţionale, agentul
constatator poate propune ca măsură
complementară suspendarea până la
intrarea în legalitate a dreptului de a
comercializa
produsele
de
creditare pentru care nu se asigură
respectarea legii şi/sau aducerea
tuturor contractelor similare în
185

1. Actuala formulare a dispoziţiei în cauză este
mult prea generală şi duce la o extindere
nejustificată a măsurii, din mai multe
considerente, atât juridice cât şi de
oportunitate.
Astfel, având în vedere competenţele ANPC limitate strict la protecţia consumatorilor, nu se
poate
justifica
interzicerea/suspendarea
activităţii de creditare, printr-un ordin al acestei
autorităţi, în relaţia creditorilor cu persoanele
juridice/care nu se încadrează în definiţia
consumatorului.
Totodată, având în vedere atât principiul
general al proporţionalităţii sancţiunilor cu
fapta săvârşită, cât şi faptul că, potrivit art.86

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
conformitate cu prevederile legale, în
termen de 90 de zile.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea
alin.(4) din OUG nr.50/2010 contravenţiilor
prevăzute de acest act normativ le sunt
aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede la art.21 alin.(3) faptul
că sancţiunea trebuie să fie proporţională cu
gradul de pericol social al faptei săvârşite,
ţinându-se seama de împrejurările în care a fost
săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de
săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de
urmarea produsă, considerăm că sancţiunea se
poate referi la suspendarea/interzicerea
comercializării respectivului tip de produs de
creditare care încalcă cerinţele impuse de OUG
nr.50/2010 şi nu la activitatea de creditare în
ansamblu a entităţii.

2. Agentul constatator nu are o
asemenea competenta, el poate doar
propune luarea unei asemenea
masuri de către organul abilitat in
acest sens, din punct de vedere legal
Art. 89. - Odată cu aplicarea
sancţiunii amenzii contravenţionale,
agentul constatator poate propune
una dintre următoarele masuri
complementare:
1.
suspendarea
derulării
campaniei publicitare care încalcă
prevederile art. 8 si 9, pana la
intrarea in legalitate.
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1. Este necesara si măsura de
suspendare a campaniei publicitare,
daca aceasta nu respecta prevederile
legale.
2.

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
2. suspendarea activităţii de
creditare, pe tipuri de produs de
creditare, pana la intrarea in
legalitate şi/sau aducerea tuturor
contractelor
similare
in
conformitate cu prevederile legale,
in termen de 30 de zile.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar - PD-L

Motivarea

(2) Măsură complementară propusă Alineatul (2) al articolului 89 se 1. Se propune eliminarea acestui alineat
deoarece în conformitate cu prevederile OUG
pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) abrogă.
99/2006 suspendarea activităţii de creditare
se dispune prin ordin emis de Autori:
este de competenţa Băncii Naţionale a
conducătorul Autorităţii Naţionale
¾ Comisia pentru politică
României, cea care acordă şi licenţa de
funcţionare a instituţiei de credit.
pentru Protecţia Consumatorilor.
economică, reformă şi
privatizare

În plus trebuie menţionat şi faptul că Legea nr.
289/2004
privind
regimul
juridic
al
contractelor de credit prevedea iniţial în art. 18
alin. 2 posibilitatea sancţionării instituţiilor de
credit prin aplicarea de către reprezentanţii
împuterniciţi ai Băncii Naţionale a României a
acestei sancţiuni complementare. Prevederile
respectivului articol au fost însă abrogate
ulterior prin Ordonanţa de Urgenţa nr.
174/2008 pentru modificarea si completarea
unor acte normative privind protecţia
consumatorilor. Prin urmare propunem
neaplicarea acestei sancţiuni complementare
instituţiilor de credit.
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Camera
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

Camera
decizională

2.

(3) Ordinul emis potrivit alin. (2)
poate fi contestat la instanţa de
contencios
administrativ,
în
condiţiile
Legii
contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
142. Art. 91. - De la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, prevederile Legii nr.
190/1999 privind creditul ipotecar
pentru investiţii imobiliare, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
aplică
numai
contractelor încheiate cu persoane
juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art.
13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se
aplică şi contractelor încheiate cu
consumatori persoane fizice.

Alineatul (3) al articolului 89 se
abrogă.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
Articolul 91 se abrogă.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

1. O asemenea prevedere este de natura
Camera
sa anihileze posibilitatea consumatorilor Deputaţilor
de a accesa credite ipotecare pentru
investiţii imobiliare. Acest tip de credite
beneficiază de o reglementare speciala
in legea 190/1999 in ceea ce priveşte
garantarea
creditului,
asigurările
obligatorii, executarea creanţelor si
cesiunea acestora. Mai mult, persoanele
fizice nu vor mai fi in măsura sa
beneficieze de credite de construcţie ori
extindere, întrucât legea 190/1999 este
singura care reglementează instituţia
ipotecii pe bun viitor.
2. Se impun precizări clare cu privire

la aplicabilitatea Legii 190 pentru
persoanele fizice.
1
1
Camera
143. Art. 92. - 4. Articolul 33 va avea Articolul 33 al punctului 4 al 1.
Deputaţilor
următorul cuprins:
articolului 92 se modifică şi va
2. Prin reducerea la jumătate a
avea următorul cuprins:
„Art. 331. - (1) Nerespectarea Art. 331. - (1) Nerespectarea cuantumului amenzilor care pot fi
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Nr.
crt.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13 alin. dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13 alin.
(2), art. 18 şi 19 constituie (2), art. 18 şi 19 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea

Text ordonanţă

144.
Art. 93. - Dispoziţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă se completează
cu dispoziţiile Legii nr. 190/1999
privind creditul ipotecar pentru
investiţii imobiliare, cu modificările
şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997
privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
şi
ale
Ordonanţei
Guvernului nr. 21/1992 privind
protecţia consumatorilor, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare.
___________________

Articolul 93 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 93. – (1) Dispoziţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă se completează
cu dispoziţiile Legii nr. 190/1999
privind creditul ipotecar pentru
investiţii imobiliare, cu modificările
şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997
privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
şi
ale
Ordonanţei
Guvernului nr. 21/1992 privind
protecţia consumatorilor, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Dispoziţiile art. 36 din prezenta
ordonanţă de urgenţă nu se aplică
costurilor şi serviciilor auxiliare
189

Camera
decizională

aplicate Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor este practic
lăsată fără instrumentul care ar
asigura
aplicarea
efectivă
a
prevederilor din OUG 50/2010.

Camera
Deputaţilor
1. Art. 93 devine art. 93 alin (1) şi
(2).
Tehnică legislativă
2.

Ar trebui ca textul sa fie clar in sensul ca
limitările de la art. 35 si 36 sunt aplicabile
numai costurilor legate de creditare, iar nu

Nr.
crt.

Text ordonanţă

145.
Art. 95. - (1) Pentru contractele
aflate în curs de derulare, creditorii
au obligaţia ca, în termen de 90 de
zile de la data intrării în vigoare a

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
aferente unei operaţiuni de leasing
care intră în sfera de aplicare a
Ordonanţei
Guvernului
nr.
51/1997 privind operaţiunile de
leasing şi societăţile de leasing,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare.
Dispoziţiile art. 58 – 62 şi
dispoziţiile
art. 65 nu se
aplică contractelor de leasing
financiar.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Alineatul (1) al articolului 95 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 95 - (1) Pentru contractele aflate
în curs de derulare, creditorii au
obligaţia ca, în termen de 90 de zile
de la data intrării în vigoare a
190

Motivarea

Camera
decizională

si costurilor care reprezintă servicii
auxiliare de leasing (servicii care sunt
guvernate de un act normativ). Aceste
servicii au ca baza costuri care nici măcar
nu sunt in controlul societăţi de leasing
(asigurare RCA, înmatriculare bun,
închidere vama, etc.)
Dreptul de retragere nu este aplicabil
contractelor de leasing, având în vedere
complexitatea operaţiunii de finanţare în
sistem de leasing şi prevederile speciale ale
OG 51/1997 care interzic prevederea unor
clauze care permite cumpărarea bunului
înainte de expirarea unui termen de 12 luni
de la încheierea contractului de leasing.
Având în vedere faptul că OG nr.51/1997
prevede în mod expres că finanţatorul nu
răspunde pentru nelivrare ori conformitate,
precum şi practica europeană care a luat în
calcul complexitatea operaţiunilor de
leasing şi a eliminat contractele de leasing
din sfera de aplicare a Directivei,
propunerea noastră este să instituim o
excepţie de la aplicabilitatea art.65 în ceea
ce priveşte.

Camera
Deputaţilor
1. Trebuie clarificată situaţia
contractelor de credit în vigoare la
data intrării în vigoare a ordonanţei
pentru că orice intervenţie în

Nr.
crt.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
prezentei ordonanţe de urgenţă, să prezentei ordonanţe de urgenţă, să
asigure conformitatea contractului cu asigure conformitatea contractului cu
dispoziţiile prezentei ordonanţe de dispoziţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă.
urgenţă, excepţie făcând dispoziţiile
art. 36 din prezentul act normativ.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare

Motivarea

Text ordonanţă

_______________

După alineatul (1) al articolului 95
se introduc două alineate noi, alin.
(11) şi (12), care vor avea
următorul cuprins:
(11)
Ratele
nevariabile
ale
dobânzii, marjele nevariabile,
comisioanele şi tarifele din
contractele de credit aflate în curs
de derulare rămân fixe la valoarea
de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi
nu vor putea fi modificate
unilateral de către creditor.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
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economia contractului este total
neconcurenţială. Eliminarea unor
comisioane pe considerente de
denumire este de natură să
dezechilibreze sau chiar să conducă
la insolvenţa unor bănci sau IFN-uri.
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
1.
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.

Camera
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Nr.
crt.

Text ordonanţă
______________

_______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
1
(1 ) În cazul creditelor în derulare,
pentru care exprimarea dobânzii
nu este sub forma indice de
referinţă + marjă, marja se va
calcula ca fiind diferenţa dintre
dobânda iniţială, de la data
semnării contractului şi nivelul
indicelui de referinţă aferent
monedei în care s-a făcut creditul,
EURIBOR/ROBOR/LIBOR, de la
data semnării contractului.
Autor:
¾ Dp. Drăghici Mircea – G.P. PSD+PC

Motivarea

1. Consideram ca întrucât costul
creditului a fost determinat la
momentul
contractării
acestuia
atunci trebuie determinata si marja
aplicabila
indicilor
EURIBOR/ROBOR/LIBOR.
Creditorul, făcându-şi in momentul
respectiv calculele necesare, a propus
un anumit cuantum al dobânzii,
dobânda calculata de aceasta in
funcţie de Euribor + costuri + profit.
Din
punctul
de
vedere
al
consumatorului:
la
momentul
contractării creditului i s-au făcut
calculele cu gradul de îndatorare in
funcţie de dobânda iniţiala. Orice
alta raportare la o dobânda majorata
înseamnă un dezechilibru adus
consumatorului
întrucât
gradul
maxim de îndatorare, ar fi majorat,
ceea ce este inechitabil.
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
1
(1 ) Pentru creditele cu dobânda 1. Păstrarea nivelului valorii nominale a
variabila aflate in derulare la data ratei dobânzii actual, în condiţiile unei
intrării in vigoare a prezentului raportări la indici Euribor sau Libor aflaţi
act normativ, marja de dobânda la minime istorice va avea efecte extrem de
grave asupra consumatorilor.
va fi stabilita prin scăderea din
192
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
valoarea dobânzii variabile, de la
data încheierii contractului, a
valorii indicelui de referinţa
(Euribor/Libor/Robor, după caz)
de la data încheierii contractului.
In contractele de credit in care era
prevăzuta o anumita marja,
aceasta va fi înlocuita cu marja
calculata conform prezentului
paragraf;
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL

Motivarea
Trebuie avut în vedere faptul că majoritatea
contractelor de credit aflate în derulare sunt
încheiate pentru perioade mari de timp.
Nivelul actual al indicilor de referinţă nu se
va mai păstra decât pentru o scurtă
perioadă de timp.
În aceste condiţii, daca s-ar tine cont de
nivelul actual al indicilor de referinţa s-ar
ajunge în viitorul apropiat la o creştere a
nivelului ratei dobânzii ceea ce ar însemna
o atingere a drepturilor consumatorilor
consfinţite prin contractele de credit
încheiate cu banca. Apreciem că scopul
OUG 50 este protejarea consumatorilor şi
nu aducerea acestora în situaţia de a nu mai
putea plăti ratele dobânzii, situaţie din care
nu are nimeni de câştigat, nici
consumatorul care poate rămâne fără
domiciliu si nici banca care s-ar vedea
astfel beneficiara unui mare portofoliu de
proprietăţi nevandabile sau vandabile la un
cost mult sub valoarea creditelor acordate.

2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
________________

(12) In cazul contractelor de credit
aflate in derulare la data intrării in
vigoare
a
prezentului
act
normativ, comisioanele vor putea
fi percepute numai in cazul in care
sunt prevăzute in contract sau cu
acordul expres al debitorului. Se
193

1. Art. 36 determină, pentru contractele
aflate în derulare, eliminarea unor
comisioane percepute abuziv, al căror
caracter ilegal a fost constatat în repetate
rânduri prin hotărâri ale instanțelor.
Eliminarea comisioanelor în cauză se face
nu din considerente de denumire, ci din

Camera
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

___________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
interzice
redenumirea
comisioanelor existente înaintea
aplicării OUG 50, cu scopul
menținerii comisioanelor care nu
se încadrează în enumerarea de la
art. 36.
Autori:
¾ Dp. Eugen Nicolăescu – PNL
¾ Grupul Parlamentar PNL
La
art.
95,
se
propune
introducerea unui alineat nou,
alin.(11), cu următorul cuprins:
(11) În cazul contractelor de credit
aflate în derulare, pentru care
exprimarea dobânzii variabile nu
este sub forma indice de referinţă
plus marjă fixă, marja fixă se va
calcula ca fiind diferenţa dintre
dobânda iniţială, de la data
semnării contractului, şi nivelul
indicelui de referinţă aferent
monedei în care s-a făcut creditul,
EURIBOR/ROBOR/LIBOR,
la
acelaşi moment.
Autori:
¾ Deputat PNL:
Eugen Nicolăescu
¾ Grupul parlamentar al PNL
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Motivarea
cauza modului de formare şi al motivului
aplicării lor.
De asemenea pentru o mai buna analiza a
ofertelor de refinanţare viitoare in raport cu
creditul actual consumatorul sa poată
evalua cat mai bine oferta.

2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
1.
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

______________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
După alineatul (5) al articolului 95
se introduc 3 alineate noi, alin. (6)
– (7), care vor avea următorul
cuprins:
(6) Prin excepţie de la dispoziţiile
alin. (1) – (4), prevederile alin. (5)
al articolului 40 nu se aplică
contractelor de leasing financiar.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
economică, reformă şi
privatizare
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Motivarea
1. Precizăm că, până la momentul de faţă,
potrivit prevederilor art.3 alin (2) şi (3) din
Regulamentul BNR nr. 4/2006 privind
regimul valutar, creditorii ar fi putut face
încasări în valută numai pentru ratele de
credit (dobânda şi capital), cu condiţia că
părţile să fi stipulat acest aspect în contract.
Contractele de leasing financiar sunt
denominate în Euro, însă moneda de plată
este Ron, pentru multe motive, dintre care
enumerăm: costurile care nu reprezintă
capital şi dobânda sunt plătibile exclusiv în
Ron; societatea de leasing este obligată să
emită facturi lunare; dobânda şi capitalul
poarta TVA, etc.
Alineatul (5) în forma publicată poate
conduce la concluzia că societatea de
leasing trebuie să emită lunar o factură care
să conţină două tipuri de costuri (în valută
şi în Ron) ori mai multe facturi în contul
aceluiaşi contract.
Această variantă presupune investiţii
pecuniare şi de timp care nu au fost luate în
calcul la redactarea acestui act normativ.
Mai mult, clienţii care vor primi acest tip
de facturi, nu numai că vor avea mari
dificultăţi în interpretarea acestora, dar se
vor găsi într-o situaţie mult mai complexă
decât cea anterioară, fiind nevoiţi să facă
lunar plăţi atât în valută, cât şi în Ron.
Pentru motivele arătate mai sus, propunem
eliminarea, din aria de aplicare a art.40 (5)
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivarea

Camera
decizională

a contractelor de leasing.

_______________

146.
______________

2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
1. Tipologia dobânzii percepute de
instituţiile financiare nu poate fi
subiectul răzgândirii permanente a
guvernului roman. Reamintim faptul
ca potrivit OUG nr.174/2008,
dobânda interna de referinţa a fost
confirmata ca fiind legala, fiind
enumerata
printre
modalităţile
corecte si legale de a construi rata
dobânzii in contractele de credit. In
cazul in care se doreşte eliminarea
acesteia, sugestia noastră este sa se
păstreze un echilibru si sa se indice
cel puţin in linii mari procedura de
conversie de Euribor/Libor/Bubor/

(7) Prin derogare de la dispoziţiile
alineatelor de mai sus, pentru
contractele aflate în curs de
derulare care prevăd rata dobânzii
raportată la o rată de referinţă
internă a creditorului, conversia
ratei dobânzii pentru conformarea
la dispoziţiile articolului 37 din
prezenta ordonanţă de urgenţă se
va realiza prin raportarea la unul
dintre indicii menţionaţi la
articolul 37, asigurându-se la data
conversiei acelaşi nivel al valorii
nominale a ratei dobânzii.
Autori:
¾ Comisia pentru politică
2. Vezi Anexa I – Amendamente
economică, reformă şi
admise şi articolul 30 din Directiva
privatizare
2008/48/CE.
Camera
1.
Este necesara modificarea
După articolul 96 se introduce un
articol nou, art. 97, care va avea contractelor din portofoliul băncilor Deputaţilor
pentru ca toţi consumatorii sa
următorul cuprins:
Art. 97 - (1) Pentru contractele beneficieze de prevederile legale.
aflate in curs de derulare, prezenta
lege se aplica in termen de 90 de 2. Vezi Anexa I – Amendamente
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

______________

_______________

_______________

_______________

______________

Amendamentul propus şi
Camera
Motivarea
autorul acestuia
decizională
zile de la data intrării in vigoare. admise şi articolul 30 din Directiva
In acest termen creditorii au 2008/48/CE.
obligaţia
ca
sa
asigure
conformitatea contractului cu
dispoziţiile prezentei legi.
(2) Modificarea contractelor
aflate in derulare se va face prin
acte adiţionale in termen de 90 de
zile de la data intrării in vigoare a
prezentei legi.
(3) Creditorii au obligaţia de a
pune la dispoziţia consumatorilor
actele adiţionale cu cel puţin 15
zile
înainte
de
expirarea
termenului prevăzut la alin. 2.
(4) Creditorul trebuie sa poată
face dovadă ca a depus toate
diligentele pentru informarea
consumatorului cu privire la
semnarea actelor adiţionale.
(5) Se interzice introducerea in
actele adiţionale a altor prevederi
decât cele din prezenta lege.
Introducerea in actele adiţionale a
oricăror altor prevederi decât cele
impuse de prezenta lege sunt
considerate nule de drept.
(6)
Nesemnarea
de
către
consumator a actelor adiţionale
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

147.
__________________

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
prevăzute la alin. (2) este
considerata acceptare tacita.
Autori:
¾ Comisia pentru industrii şi
servicii
¾ Grupul Parlamentar – PD-L
Art. III. – Dispoziţii tranzitorii
1. Modificările aduse contractelor
de credit în curs de derulare în
baza art. 95 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010
privind contractele de credit
pentru consumatori, prin acte
adiţionale semnate de către
consumator şi creditor îşi produc
efectele potrivit termenilor agreaţi
până la momentul la care părţile
convin altfel.
2. Modificările aduse contractelor
de credit în curs de derulare
potrivit art. 95 alin. (5) din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru
consumatori prin acte adiţionale
care nu au fost semnate de către
consumator şi creditor îşi produc
efectele în continuare cu excepţia
cazului în care consumatorul sau
198

Motivarea

1. Pentru corelare.
2. Vezi Anexa I – Amendamente
admise şi articolul 30 din Directiva
2008/48/CE.
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
creditorul notifică în scris celeilalte
părţi denunţarea actului adiţional,
în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
3. În oricare dintre situaţiile
prevăzute la articolele 1. şi 2. de
mai sus, vor rămâne în vigoare
modificările aduse contractelor de
credit în curs de derulare în baza
art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 52/2010 realizate
pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor articolelor 66-69 şi în
ceea ce priveşte contractele de
credit pe perioada nedeterminată a
art. 50-55, art. 56 alin.(2), art. 57
alin. (1) şi (2), art. 66-69 şi art. 7071 din actul normativ menţionat
mai sus.
Autor:
¾ Miroslav Adrian Merka Minorităţi
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Motivarea
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