
 
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 Comisia pentru egalitatea de şanse                                         Bucureşti, 
                       între femei şi bărbaţi             Nr. 45/129/18.05.2005
         
  

A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind societăţile de microfinanţare              
 (nr. PL-x 172/11.05.2005) 

 
In conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
societăţile de microfinanţare         (nr. PL-x 172/11.05.2005). 

 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai 
sus, în şedinţa din 18.05.2005. 
 
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr. 303/1.04.2005.  
 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, ca proiectul de lege să fie avizat favorabil cu amendamente.  

Administrator



I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a adoptat următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

                               Text iniţial  Text propus de Comisie 
(autorul amedamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse  

 
0    1 2 3
1.  

 
 
 
Art.20. - (1) Societatea de microfinanţare va 
prezenta solicitanţilor de microcredite, 
anterior semnării contractului de 
microcredit, toate condiţiile acestuia.   
(2) Contractul de microcredit trebuie să 
cuprindă cel puţin dispoziţii referitoare la:  
 
a) dobândă;  
 
 
 
b) dobânzile penalizatoare; 
 
c)comisioanele şi tarifele aplicabile; 

 
d)costul serviciilor conexe oferite de 
societatea de microfinanţare; 
 
 
e)modul de plată al împrumutului; 

Art. 20 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
(2) Contractul de microcredit trebuie să cuprindă 
cel puţin dispoziţii referitoare la: 
 
a) dobândă: dobânda percepută de societatea 
de microfinanţare va fi de maximum 50% din 
dobânda care se practică pe piaţa bancară; 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 

 
d) costul serviciilor conexe oferite de societatea 
de microfinanţare, cu excepţia celor de 
consultanţă pentru fundamentarea creditului; 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
Ideea fundamentală a acestui 
proiect de lege este 
încurajarea, persoanelor cu 
venituri modeste de a se lansa 
în microafaceri. Tocmai de 
aceea societăţile de 
microfinanţare au o serie de 
facilităţi de înfiinţare şi 
funcţionare, prin excepţie de 
la regulile ce se aplică unor 
bănci (de exemplu: capitalul 
social de 200.000 de euro), 
ceea ce justifică o 
contrapondere în privinţa 
facilităţilor acordate 
beneficiarilor microcreditelor.  
 
 
 



0 1 2 3 
 
f)garanţiile reale şi/sau personale; 
 
 
 
g)destinaţia şi modul de utilizare a 
creditului; 
h)clauza de confidenţialitate; 
i)răspunderea părţilor pentru încălcarea 
contractului de microcredit; 
j)toate celelalte costuri care cad în sarcina 
beneficiarilor de credite. 
(3) Beneficiarii au dreptul de a rambursa 
anticipat microcreditul primit. Condiţiile cu 
privire la rambursarea anticipată a creditului 
trebuie prevăzute în contractul de 
microcredit printr-o clauză distinctă. 
(4) Contractele de microcredit precum şi 
garanţiile reale şi personale, constituite în 
scopul garantării microcreditului, constituie 
titlu executoriu. 

 
f) garanţii reale şi /sau personale: pentru 
acordarea microcreditului se vor   constitui 
garanţii reale mobiliare, garanţiile imobiliare 
fiind o excepţie absolută; 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Autor: dep. Minodora Cliveti –  Grup  PSD 

 
 
 
 
 

                
PREŞEDINTE,                                                                

    MINODORA CLIVETI 
  SECRETAR,                                                                                                           
  -------------                                                                                    Experţi parlamentari: 

                                                                  Lucia Lepădatu 
                                                                                                                                                                                                                  Irina Stupar  
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