PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – După articolul 5 din Ordonanţa Guvernului
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 607
din 29 august 2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare,
se introduc două noi articole, art. 51 şi 52, cu următorul cuprins:
„Art. 51. – (1) În raporturile juridice dintre consumatori şi
profesionişti, inclusiv comercianţi, dobânzile penalizatoare pot produce
dobânzi doar în baza unei convenţii speciale şi numai pentru depăşirea
scadenţei cu mai mult de un an.
(2) Dobânda anuală efectivă, astfel cum aceasta este definită prin
art. 3 pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind
contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, nu poate depăşi:

2
a) cu mai mult de 3 puncte procentuale, în cazul creditelor ipotecare
sau imobiliare, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 190/1999 privind
creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările
ulterioare; creditul ipotecar sau imobiliar se defineşte ca fiind orice credit
contractat de consumatori pe o perioadă mai mare de 10 ani, garantat cu
ipotecă asupra imobilului cumpărat, construit, reabilitat, extins sau
consolidat, ori cu un alt imobil, proprietatea debitorului sau a unui terţ garant;
b) 18% pe an, în cazul creditelor de consum; pentru evitarea oricărei
confuzii, este credit de consum orice credit contractat de consumatori care nu
îndeplineşte criteriile pentru a fi considerat credit ipotecar sau imobiliar, în
sensul lit. a);
c) 50% în cazul creditelor, împrumuturilor sau al oricăror alte forme
de finanţare a consumatorilor, a căror valoare în lei la data contractării sau a
perfectării contractelor, nu depăşeşte echivalentul sumei de 3000 de euro.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2) se aplică şi în cazul în care,
conform contractului, consumatorul datorează penalităţi de întârziere,
majorări sau alte costuri care desemnează daunele-interese moratorii.
(4) Dispoziţiile art. 5 alin. (2) rămân aplicabile.
Art. 52. – Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prezenta lege
se aplică şi contractelor aflate în derulare la data intrării sale în vigoare,
pentru care este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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