
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
    Comisia pentru politică economică, 
             reformă şi privatizare  

                             Bucureşti,  19.03.2013
                             Nr. 21/57 
                             PLx 69/2013 

 

                                                                   AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct. II  
al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010  

privind contractele de credit pentru consumatori 
 
               În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II 
al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, trimis cu adresa nr. PLx 69 din 4 martie 2013, înregistrată 
sub nr. 21/57 din 5 martie 2013.  

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 26 februarie 2013. 

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

  În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din             
19 martie 2013. 

     Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa               
nr. 939 din 16 noiembrie 2012. 

Guvernul, prin adresa nr. 274 din data de 7 februarie 2013, precizează că 
menţine punctului de vedere iniţial de aprobare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în 
forma inițiatorului. 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi         
(2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un 
amendamentul admis, care este redat în Anexă.  

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

 
                 PREŞEDINTE                          SECRETAR    
                Mihai TUDOSE                                                                  Cornel ITU 
 
                           Consilier parlamentar 
                                  Anca Chiser 



Anexă 
 
 

AMENDAMENT ADMIS : 
 
  

Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 73/2012 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. Art. I. 

,,II. Ipoteze suplimentare 
necesare pentru calculul 
dobânzii anuale efective 
……………………………….. 
h) În cazul  în care plafonul 
creditului nu a fost încă 
convenit, acesta este considerat a 
fi de 5.367 lei. 

 

- 1. La articolul I, litera h) a  
punctului II se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
,,h) În cazul  în care plafonul 
creditului nu a fost încă 
convenit, acesta  este 
considerat a fi echivalentul 
în lei a 1500 euro”. 
 

Autor: Comisia economică 

Pentru corecta 
transpunere a lit.h) a 
Anexei I partea II la 
Directiva 2008/48/CE. 
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