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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE  

    Bucureşti,  05.10.2010 
   Nr. 21/241 
   PL-x 456 

   
                                                                  AVIZ 

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

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, trimis cu adresa nr. PL-x 456 din 14 septembrie 2010, înregistrată 
sub nr. 21/241 din 15 septembrie 2010.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 8 septembrie 2010. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi  
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din  5 octombrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu 
adresa nr. 677 din 1 iunie 2010. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamente admise, care sunt  redate în ANEXA la prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.   

 
 
      PREŞEDINTE,  SECRETAR,         
     Mihai TUDOSE                                                  Horia GRAMA   
 
   Şef serviciu, 
Graziella Segărceanu 
  



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1.   
 
Art. 8. - Orice formă de publicitate 
referitoare la contractele de credit 
trebuie să cuprindă informaţii potrivit 
prevederilor prezentei secţiuni. 
 

 
 
Nemodificat. 

1. 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 să cuprindă informaţii 
potrivit prevederilor prezentei secţiuni.’’  
 

Autor: Comisia economică 

Art. 8 Este necesară  
preluarea întocmai a 
dispoziţiei armonizate a 
Directivei (art. 4 para.1)  
întrucât  în procesul de 
transpunere  nu se poate 
deroga. 

2.   
 
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 
încheia un asemenea contract este, de 
asemenea, menţionată în mod clar, 
concis şi vizibil, împreună cu dobânda 
anuală efectivă. 

 
 
 
Nemodificat. 

 2. 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 
concordantă 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.’’ 
 

Autor: Comisia economică 

Din moment ce costul 
serviciului accesoriu nu se 
poate determina în prealabil, 
atunci nici menţionarea DAE 
nu este fezabilă. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

3.  - - 3. După alineatul (2) al articolului 20, se 
introduce un nou alineat, 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: Comisia economică 

Este necesară clarificarea 
faptului că pot fi solicitate de 
către creditor documente 
suplimentare, în cazul în care 
acestea sunt necesare pentru 
emiterea unei decizii de 
creditare în dosarul respectiv. 

4.   
 
 
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. 

 
 

 
 
 
Nemodificat. 
 

4. Alineatul (1) al articolului 30 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.” 
 
                 Autor: Comisia economică 

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

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
5. 

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

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Alineatul (3) al articolului 30 se abrogă. 
 
                 Autor: Comisia economică 

Considerăm necesară 
eliminarea alineatului având 
în vedere că stabilirea 
administrativă a procentului 
de creştere a valorii finanţării 
pentru care este necesară 
reevaluarea bonităţii nu 
reflectă fidel litera şi spiritul 
dispoziţiilor transpuse (mai 
ales în condiţiile în care se 
transpune o directivă de 
maximă armonizare) 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.). 
 

 
 
6. 

 
 
 
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 

 
 
Nemodificat. 

6. Alineatul (1)  al articolului 32 se 
modifică şi  va avea următorul cuprins: 
 
,, Art. 32. - (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 bazei de 

 
 
 
Considerăm necesară 
clarificarea faptului că, în 
situaţia în care cererea este 
respinsă pentru mai multe 
motive cumulate, atunci 
obligaţia de la art.32 nu este 
aplicabilă. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

cu rezultatul acestei consultări şi cu 
identitatea bazei de date consultate. 
 

date consultate.’’ 
 
           Autor: Comisia economică 
 

7.  
 
Art. 35. - (1) …………………………… 

a) se interzice majorarea 
comisioanelor, taxelor, tarifelor, 
spezelor bancare sau a oricăror altor 
costuri aferente contractului, cu excepţia 
costurilor impuse prin legislaţie; 
 
 

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; 
………………………………………. 
 d) se interzice perceperea unui 
comision de retragere pentru sumele 

 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 

7. Alineatul (1) literele a), b) şi d) şi 
alineatul (3) ale articolul 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; 
 
 
        b) se interzice introducerea şi perceperea 
unilaterală de către creditor 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; 
 
………………………………………………. 
        d) se interzice perceperea unui comision 
de retragere pentru sumele trase din credit, cu 

 
 
 
Pentru coroborarea art. 35  
lit. a) şi b) cu prevederile 
articolului 40 care stipulează 
expres posibilitatea 
modificării prin act adiţional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelarea O.U.G. 
50/2010 cu prevederile OUG 
113/2009. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

trase din credit; 
 
 
   (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 modalitate stabilită de acesta şi 
agreată de creditor, şi va pune la 
dispoziţia acestuia un nou tabel de 
amortizare/grafic de rambursare. 
 

 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 

excepţia comisioanelor aferente utilizării 
instrumentelor de plată;’’ 
 
(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 modalitate stabilită 
de acesta şi agreată de creditor, şi va pune la 
dispoziţia acestuia un nou tabel de 
amortizare/grafic de rambursare. Dispoziţiile 
prezentului alineat  nu se aplică în situaţiile 
prevăzute la art. 50 şi 51 din prezenta 
ordonanţă.’’ 
 
       Autor: Comisia economică 

 
 
 
Art.50 şi 51 guvernează 
modalitatea de informare a 
consumatorului în cazul în 
care costul creditului se 
modifică pe baza evoluţiei 
indicelui relevant. Art.50 
prevede o procedură mai 
flexibilă pentru părţi care vine 
în sprijinul diminuării 
costurilor, mai ales în situaţia 
în care dobânda fluctuează în 
funcţie de Euribor la o lună. 
În consecinţă  este necesar să 
se prevadă faptul că regulile 
speciale de la art.50 şi 51 sunt 
derogatorii de la prevederile 
art.35 (3). 

8.  
 
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. 

 
 
Nemodificat. 
 

8. Articolul 36 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

,,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.’’ 
 

Prevederea unui comision 
unic la nivelul unui contract/ 
portofoliu este în măsură să 
prejudicieze interesele 
consumatorilor întrucât 
introducerea unui comision 
singular generează 
dezechilibre semnificative 
între serviciile prestate şi 
valoarea comisionului. Cu 
titlu de exemplu, serviciul de 
eliberare a unei copii 
certificate a contractului ar 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
 

       Autor: Comisia economică trebui să genereze un 
comision de o valoare mai 
mica decât  serviciul de 
novaţie/cesiune a unui 
contract. 

9.  
Art. 37. ………………………………. 

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

 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Litera (b)  a articolului 37 se modifică şi 
va 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. (8);’’ 
 
           Autor: Comisia economică 

A se vedea explicaţia de la 
art. 95 alineatul (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
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. 
                (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 din următoarele situaţii: 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 

10. Alineatele (2) şi (3)  ale articolului 38 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
,,(2) Dobânda penalizatoare se aplică la 
sumele restante prevăzute în contract. 
 
 
 
 (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 

 
 
Alineatul (2) al art.38 este de 
natură să inducă ambiguitate 
în privinţa posibilităţii 
creditorului de a penaliza 
consumatorul pentru neplata 
la timp a altor costuri decât 
cele aferente creditului. 
 
Este important că actul 
normativ să indice 
coordonatele aplicării 
cuantumului redus al dobânzii 
majorate / penalizatoare. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

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. 

 
 

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: Comisia economică 

11.  
 
Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele 
contractuale care dau dreptul 
creditorului să modifice unilateral 
clauzele contractuale fără încheierea 
unui act adiţional, acceptat de 
consumator. 

 
 

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

………………………………. 
 

(5) Creditorii nu au dreptul să 
refuze încasarea ratelor în moneda în 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 

11. Alineatele (1), (2) şi (5) ale articolului 
40 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
,,Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele 
contractuale care dau dreptul creditorului să 
modifice unilateral clauzele contractuale fără 
încheierea unui act adiţional acceptat de 
consumator sau fără respectarea procedurii 
prevăzute la articolul 41. 
 
     (2) Creditorul trebuie să fie în măsură să 
facă dovada că a depus diligentele pentru 
informarea consumatorului cu privire la 
semnarea actelor adiţionale. 
…………………………………………… 
 
    (5) Creditorii nu au dreptul să refuze 
încasarea ratelor de credit în moneda în care  

Trebuie lămurit faptul că 
art.40 şi 41, atâta timp cât 
impun obligativitatea 
obţinerii consimţământului 
scris al consumatorului, 
permit modificarea clauzelor 
contractuale referitoare fără a 
fi necesară o procedură 
anevoioasă.  
Cu titlu de exemplu, un 
consumator care are nevoie să 
modifice structura creditului 
(prelungirea perioadei, 
modificarea ratelor) nu are la 
dispoziţie termenele impuse 
prin art.41. 
 
Pentru asigurarea 
corectitudinii gramaticale a 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

care s-a
acordat creditul. 

 
 

s-a acordat creditul.’’ 
 
          Autor: Comisia economică 

textului şi concordanţei cu 
alineatul (1). 
 

12. - - 12. După alineatul (5) al articolului 40 se 
introduce un nou alineat, alin. (6), cu 
următorul cuprins:  
,,(6) În situaţia în care plăţile aferente 
contractului se efectuează în moneda 
naţională, prin conversia unor sume 
exprimate în contract în altă valută, 
creditorul va specifica în cuprinsul 
contractului instituţia financiară al cărei 
curs îl va utiliza.’’ 
 
 
           Autor: Comisia economică 

Alineatul (5) al art.40 este de 
natura să aducă 
contradictorialitate cadrului 
juridic valutar, precum şi să 
destabilizeze agenţii 
economici care prestează 
activităţile de creditare. 
Prevederile ordonanţei fiind 
aplicabile şi contractelor 
existente la 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. 

13.  
 
 
Art. 41. - (1) Orice notificare cu 
privire la modificarea conţinutului 
clauzelor contractuale referitoare la 
costuri va fi transmisă consumatorilor 
cu cel puţin 30 de zile înainte de 
aplicarea acestora. 

 
 
 
Nemodificat. 
 

13. Alineatul (1) al articolul 41 se modifică  
şi va avea următorul cuprins: 
 
,, Art. 41. - (1) În plus faţă de modalitatea 
de modificare a contractului prevăzută la 
articolul 40, creditorul poate propune 
modificarea conţinutului clauzelor 
contractuale referitoare la costuri printr-o 
notificare ce va fi transmisă consumatorilor 

Idem explicaţiile de la art.40. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
 
 
 

cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea 
acestora.’’ 
          Autor: Comisia economică 
 

14. - - 14. După alineatul (4) al articolului 41 se 
introduce un nou alineat, alin. (5) cu 
următorul cuprins: 
,,(5) Reducerea costurilor va putea fi 
realizată de către creditor în mod 
unilateral, acesta având obligaţia să 
informeze în orice mod consumatorul 
despre o asemenea reducere.’’ 
 
           Autor: Comisia economică 

 

15.  
 
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: 
 

 
 
Nemodificat. 
 

15. Partea dispozitivă a articolului 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:’’ 
 
           Autor: Comisia economică 
 

O astfel de prevedere este 
imposibil de pus în practică 
în cazul încetării 
contractelor prin reziliere, 
denunţare, etc, având în 
vedere că, în aproape toate 
cazurile, rezilierea este 
generată de neexecutarea 
obligaţiilor de către 
debitor. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

16.  
 
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. 
 

 
 
Nemodificat. 
 

16. Articolul 44 se modifică şi va avea 
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.’’ 
 
           Autor: Comisia economică 

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”.   

17.  
 
Art. 59. – (3) Exercitarea dreptului de 
retragere îşi produce efectul de la 
data expedierii notificării de către 
consumator. 
 

 
 
Nemodificat. 
 

17. Alineatul (3) al articolului 59 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
  ,,(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.’’ 
 
                       Autor: Comisia economică 

Alineatul 59 (3) în forma 
publicată este un exemplu de 
transpunere eronată a unei 
dispoziţii armonizate a 
Directivei. Propunem 
preluarea întocmai a textului 
din Directivă. 
Exercitarea dreptului nu 
trebuie să 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 într-un contract 
de credit legat sau chiar 
disbursarea creditului direct 
către consumator ar putea fi 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

considerată de către 
consumator ne-opozabilă şi să 
considere că acea parte a 
creditului (utilizată după 
expedierea scrisorii de 
retragere) nu trebuie 
rambursată de către 
consumator creditorului 
(întrucât consumatorul 
consideră că şi-a exercitat 
dreptul de retragere, cu toate 
că finanţatorul nu are 
cunoştinţă încă despre acest 
lucru, având în vedere că o 
scrisoare trimisă prin poştă nu 
îşi atinge destinaţia în ziua 
expedierii). 

18.  
 
Art. 60. - Creditorul nu este îndreptăţit 
la nici o altă compensaţie din partea 
consumatorului în cazul retragerii, cu 
excepţia compensaţiei pentru orice taxe 
nerambursabile plătite de către creditor 
administraţiei publice. 
 

 
 
Nemodificat. 
 

18. 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.’’ 
 
                       Autor: Comisia economică 

Denunţarea unilaterală a 
contractului de către 
consumator nu trebuie să fie 
de natură să prejudicieze pe 
creditor, mai ales atunci când 
acesta a angajat deja costuri 
în conformitate cu contractul 
respectiv. 

19.  
Art. 63. - În cazul în care consumatorul 
şi-a exercitat un drept de retragere 

 
Nemodificat. 
 

19. Articolul 63  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,Art. 63. - În cazul în care consumatorul şi-a 

Precizăm că menţionarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
85/2004 la art.63 este eronată. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

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. 

 
 

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 acte 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.’’ 
 
 
               Autor: Comisia economică 
 

Intenţia legiuitorului 
comunitar a fost următoarea: 
În cazul în care consumatorul 
se retrage din contractul de 
furnizare de bunuri la distantă 
sau anumite servicii (de 
consum), acesta se eliberează 
şi de obligaţiile din contractul 
de credit legat (dacă este 
cazul). 
Legiuitorul comunitar se 
referă la vânzările la distanţă, 
contractele de time sharing şi 
contractele încheiate în afara 
spatiilor comerciale. 
Menţionarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 85/2004 la 
art.63 este în contradicţie cu 
art.15 alin.(1) al Directivei 
2008/48/CE şi aduce un plus 
de ambiguitate şi nesiguranţă 
în prestarea serviciilor de 
creditare. Într-o interpretare 
strictă şi incorectă a art.63,  
s-ar putea trage concluzia că, 
în situaţia în care 
consumatorul se retrage din 
contractul de credit încheiat la 
distanţă, nu mai are nicio 
obligaţie în baza aceluiaşi 
contract, mai exact nu are nici 
obligaţia de rambursare a 
capitalului tras , etc. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

20.  
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 împotriva vânzătorului. 
 

 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 

20. Articolul 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) ulterior obţinerii de 
către consumator a unei hotărâri care 
atestă drepturile consumatorului asupra 
furnizorului ca urmare a încălcării 
obligaţiei de livrare sau ca urmare a 
constatării lipsei de conformitate.’’ 
 
    Autor: Comisia economică 

Propunerea are rolul de a 
asigura o corectă transpunere 
a art. 15 (2) din Directivă. 
În legătură cu alineatul (1) al 
acestui articol, răspunderea 
chiar şi subsidiară a 
creditorului pentru lipsa 
livrării/livrare parţială, 
precum şi pentru 
neconformitate este exclusă 
în cazul contractelor de 
leasing, în baza actului 
normativ special – O.G. 
nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi 
societăţile de leasing. Potrivit 
aceluiaşi act normativ, 
utilizatorul (consumatorul) 
are „acţiune directă 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). 
Directiva impune statelor 
membre obligaţia de a 
impune măsura şi condiţiile în 
care se poate exercita dreptul 
la despăgubiri, ceea ce OUG 
50 nu realizează prin textul în 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

vigoare. 
Mai mult, obligarea 
creditorului să răspundă în 
solidar şi pentru orice 
pretenţii ale consumatorului 
este nu numai exagerată , dar 
şi neechitabilă.  

21. Art. 71. ................................ 
 
 
 (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. 
 

 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Alineatul (2) al articolului 71 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
,,(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 sau prin înscrierea 
cesiunii în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare.” 
 
   Autor: Comisia economică 

 
 
 
Arhiva electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare a 
fost creată tocmai în scopul  
facilitării opozabilităţii 
acestor cesiuni şi a garanţiilor 
mobiliare (gaj, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

22.            (3) Cesionarul este obligat să 
aibă o persoană de contact în 
România pentru rezolvarea 
eventualelor litigii şi pentru a 
răspunde în faţa autorităţilor publice. 
 

Nemodificat. 
 

22. Alineatul (3) al articolului 71 se abrogă. 
 
 Autor: Comisia economică 
 

Prevederea de la alin.(3) 
potrivit căreia cesionarul este 
obligat să aibă o persoană de 
contact în România (punct de 
lucru/reprezentant la alin.(5)) 
pentru rezolvarea 
eventualelor litigii şi pentru a 
răspunde în faţa autorităţilor 
publice este contrară  
acquis-ului comunitar întrucât 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

constituie o barieră pentru 
prestarea de servicii 

23.      
 
   (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. 
 
 
 
        (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. 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 

23. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 71 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
  ,,(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 unui aviz de 
garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare. 
 
  (5) Notificarea va menţiona creditorul care 
va încasa de la consumator sumele pentru 
rambursarea creditului după cesiune.” 
 
 
              Autor: Comisia economică 

 

24.  
 
Art. 73. - (3) …………………………. 

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. 
 

 
 
 
Nemodificat. 
 

24.   La articolului 73, alineatul (3) litera c) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
       ,,c) alte costuri, în afara preţului de 
achiziţie pe care, pentru achiziţii de bunuri şi 
servicii, consumatorul este obligat să le 
plătească, indiferent dacă tranzacţia este 
efectuată în numerar sau pe credit, precum şi 
alte costuri care sunt obligatorii conform 
legii.’’ 
 
                    Autor: Comisia economică 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

25. Art. 79. - (1) Se interzice 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. 
             (2) Se exceptează de la 
prevederile    alin. (1) contractele de 
credit legate. 

Nemodificat. 
 

25.Art. 79 se abrogă. 
 
 
 
 
 
    Autor: Comisia economică 
 

Acest articol este de natură să 
limiteze posibilitatea 
consumatorilor de a accesa 
întreaga gamă de produse de 
creditare şi de a putea alege 
cel mai competitiv serviciu 
financiar. 
O ofertă de creditare 
diversificată încurajează 
competiţia, în beneficiul 
consumatorilor. 
 

26.  
 
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. 
 

 
 
Nemodificat. 
 

26. Articolul 81 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,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 a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, indiferent de modul în care 
contractele sunt intitulate sau formulate ori de 
obiectul acestora.’’ 
                    Autor: Comisia economică 
 

Corectură gramaticală. 

27.  
 
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 

 
 
Nemodificat. 
 

27. Articolul 82 se modifică şi va avea 
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 

Ar trebui că textul să fie clar 
în sensul că limitarile de la 
art. 35 şi 36 sunt aplicabile 
numai costurilor legate de 
creditare, iar nu şi costurilor 
care reprezinta servicii de 
plata (servicii care care sunt 
guvernate de un act 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

informaţiile şi respectă drepturile 
acestora potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi cu ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 113/2009 privind serviciile de plată. 
 

respectă drepturile acestora potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi 
cu ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu 
modificările ulterioare.  
(2) Dispoziţiile articolelor 35 şi 36 din 
prezenta ordonanţă de urgentă nu se aplică 
costurilor şi serviciilor de plată aferente 
unui contract de credit care intră în sfera 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile 
de plată, cu modificările ulterioare.’’ 
 
                    Autor: Comisia economică 

normativ).  

28.  
 
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 10.000 lei 
la 80.000 lei; 
 

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

 
 
Nemodificat. 
 

28. Alineatele (1) şi (2)  ale articolului 86 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 ,,Art. 86. (1) Încălcarea prevederilor art. 8 – 
9, art. 1l – 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 5.000 lei la 40.000 lei;  
 
 
  (2) Încălcarea prevederilor art. 35 – 44 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei .’’  
 
                    Autor: Comisia economică 

Propunem reducerea 
cuantumurilor tuturor 
sancţiunilor cu amendă pentru 
următoarele aspecte: (1) 
cuantumul exorbitant poate 
genera abuzuri în practică şi 
(2) trebuie menţinut un 
echilibru între complexitatea 
serviciilor financiare şi riscul 
aplicării eronate a unor 
sancţiuni. 
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Nr. 
crt. 

Text O.U.G. 50/2010 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

29.  
 
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. 
 

 
 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 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  
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 40.000 lei - 50.000 lei.’’ 
 
         Autor: Comisia economică 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. (3) Contestarea în instanţă nu 
suspendă de drept executarea 
sancţiunilor contravenţionale 
complementare dispuse. 
 

Nemodificat. 
 

30. Alineatul (3) al articolului 88 se abrogă. 
 
                Autor: Comisia economică 
 

Propunem eliminarea alin. 3 
pentru evitarea abuzurilor în 
practică şi pentru respectarea 
regulii generale menţionată în 
O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

31.  
 
Art. 89. - (1) Odată cu aplicarea 
sancţiunii amenzii contravenţionale, 
agentul constatator poate propune ca 

 
 
Nemodificat. 
 
 

31. Alineatul (1) al articolul 89 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
,,Art. 89. - (1) Odată cu aplicarea sancţiunii 
amenzii contravenţionale, agentul constatator 
poate propune ca măsură complementară 

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 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 conformitate cu 
prevederile legale, în termen de 90 de zile.’’ 
 
    Autor: Comisia economică 
 
 

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 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 
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(autorul amendamentului) 
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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. 
Referitor la considerentele de 
oportunitate trebuie avut în 
vedere că interzicerea 
activităţii de creditare în 
întregul ei ar duce practic la 
imposibilitatea desfăşurării 
activităţii pentru care 
creditorul a fost autorizat/luat 
în evidenţă de banca centrală, 
cu consecinţe inclusiv asupra 
stabilităţii financiare în cazul 
instituţiilor de credit, care îşi 
finanţează costurile implicite 
ale atragerii de depozite din 
beneficiile activităţii de 
creditare. 
În contextul argumentelor 
enunţate, considerăm 
necesară reformularea 
dispoziţiei referitoare la 
măsura de suspendare a 
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(autorul amendamentului) 
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activităţii de creditare, în 
sensul clarificării acesteia, că 
fiind suspendarea dreptului de 
a comercializa respectivul 
produs de creditare. 

32. Art. 89 - ........................... 
 

(2) Măsură complementară 
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) poate fi contestat la instanţa 
de contencios administrativ, în 
condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 

32. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 89 se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Autor: Comisia economică 

 

33. 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 - 
12, art. 13 alin. (2), art.18  şi 19 care 
se aplică şi contractelor încheiate cu 
consumatori persoane fizice. 

Nemodificat. 
 

33. Art. 91 se abrogă. 
 
 
 
         Autor: Comisia economică 

O asemenea prevedere este de 
natura să anihileze 
posibilitatea consumatorilor 
de a accesa credite ipotecare 
pentru investiţii imobiliare. 
Acest tip de credite 
beneficiază de o reglementare 
specială în Legea 190/1999 în 
ceea ce priveşte garantarea 
creditului, asigurările 
obligatorii, executarea 
creanţelor şi cesiunea 
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acestora. Mai mult, 
persoanele fizice nu vor mai 
fi în măsură să beneficieze de 
credite de construcţie ori 
extindere, întrucât Legea 
190/1999 este singura care 
reglementează instituţia 
ipotecii pe bun viitor. 
 

34.  
Art 92. ………………………………… 

4. Articolul 331 va avea 
următorul cuprins:  

„Art. 331. - (1) Nerespectarea 
dispoziţiilor art. 11, 12, 13 alin. (2), 18 
şi 19 constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
la 50.000 lei. 

 

Nemodificat. 
 

34. Punctul 4 al articolului 92 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
   ,,4. Articolul 331 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
       ,,Art. 331. - (1) Nerespectarea 
dispoziţiilor art. 11, 12, 13 alin. (2), 18 şi 19 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei.’’ 
 
             Autor: Comisia economică 

 

35.  
 
 
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 

 
 
 
Nemodificat. 
 
 

35. Articolul 93 se completează cu un nou 
alineat, alin.(2) cu următorul cuprins: 
 
Art. 93. (1) – Nemodificat. 
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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 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.’’ 
 
             Autor: Comisia economică 

 
 
 
 
Ar trebui că textul să fie clar 
în sensul că limitările de la 
art. 35 şi 36 sunt aplicabile 
numai costurilor legate de 
creditare, iar nu şi costurilor 
care reprezintă servicii 
auxiliare de leasing (servicii 
care sunt guvernate de un act 
normativ). Aceste servicii au 
ca bază costuri care nici 
măcar nu sunt în controlul 
societăţii de leasing 
(asigurare RCA, 
înmatriculare bun, închidere 
vamă, 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 
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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 
contractele de leasing. 

36.  
 
 
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 prezentei ordonanţe 
de urgenţă, să asigure conformitatea 
contractului cu dispoziţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

 

Nemodificat. 
 

36. 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 prezentei ordonanţe de urgenţă, să 
asigure conformitatea contractului cu 
dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, 
excepţie făcând dispoziţiile art. 36 din 
prezentul act normativ.”  
 

Autor: Comisia economică 
 
 

Trebuie clarificată situaţia 
contractelor de credit în 
vigoare la data intrării în 
vigoare a ordonanţei pentru 
că orice intervenţie în 
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. 
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37. - - 37. După alineatul (1) al articolului 95 se 
introduce un nou alineat, alin. (11) cu  
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.’’ 
 
 
       Autor: Comisia economică 
 

 

38. - - 38. După alineatul (5) al articolului 95 se 
introduc două noi alineate, alin.(6) şi (7) cu 
următorul cuprins: 
,,(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) 
– (4), prevederile alin. (5) al articolului 40 
nu se aplică contractelor de leasing 
financiar. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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) a 
contractelor de leasing. 
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(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.’’  
 
      Autor: Comisia economică 

 Tipologia dobânzii la 
contractele în derulare percepute 
de instituţiile financiare nu poate 
fi subiectul intervenţiei 
administrative frecvente a 
statului roman. Reamintim faptul 
ca potrivit OUG nr.174/2008, 
dobânda internă de referinţă a 
fost confirmată ca fiind legală, 
fiind enumerată printre 
modalităţile corecte şi legale de 
a construi rata dobânzii în 
contractele de credit. În cazul în 
care se doreşte eliminarea 
acesteia, sugestia noastră este sa 
se păstreze un echilibru şi să se 
indice cel puţin in linii mari 
procedura de conversie la 
Euribor/Libor/Bubor. 
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