
 

 

 

 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei 
nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 29 noiembrie 2012, cu 
următoarele modificări: 

 
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori” 
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2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 

privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, se 
modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 48. - (1) În cazul unui 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 cerute potrivit 
prevederilor art. 46 şi 47 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. La anexa nr. 1, punctul II se modifică şi va avea următorul   
cuprins: 

II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii 
anuale efective 

a) În cazul în care prin contractul de credit se acordă 
consumatorului libertate în privinţa efectuării tragerilor, se 
consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în 
întregime. 

b) În cazul în care prin contractul de credit se oferă, în 
general, consumatorului libertate în privinţa efectuării tragerilor, 
dar se impune, printre diferitele modalităţi de tragere, o limitare în 
ceea ce priveşte valoarea creditului şi perioada de timp, se 
consideră că valoarea creditului este trasă în conformitate cu aceste 
limite de tragere şi la prima dată prevăzută în contract. 

c) În cazul în care prin contractul de credit se prevăd 
modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale 
dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală 
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a creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor şi al ratei 
dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel 
mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit. 

d) În cazul unui contract de credit sub forma „descoperit de 
cont”, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în 
totalitate şi pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în 
care durata facilităţii de tip „descoperit de cont” nu este cunoscută, 
dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata 
creditului este de 3 luni. 

e) În cazul unui contract de credit cu durată nedeterminată, 
altul decât cel sub forma „descoperitului de cont”, se prezumă că: 

1. creditul se acordă pentru o perioadă de un an, începând de 
la data tragerii iniţiale, şi că plata finală efectuată de consumator 
lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile şi alte 
eventuale costuri; 

2. valoarea totală a creditului este rambursată de consumator 
în tranşe lunare egale, începând cu o lună după data tragerii 
iniţiale. Totuşi, în cazurile în care valoarea totală a creditului 
trebuie să fie rambursată în totalitate, într-o singură tranşă, în 
cadrul fiecărei perioade de plată, tragerile şi rambursările succesive 
ale valorii totale efectuate de către consumator se presupune că 
sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile şi alte 
costuri se aplică în conformitate cu aceste trageri şi rambursări ale 
valorii totale şi astfel cum se prevede în contractul de credit. 

În sensul prezentei litere, un contract de credit pe durată 
nedeterminată este un contract de credit fără durată fixă şi care 
include creditele care trebuie să fie rambursate în totalitate în 
cadrul unei perioade de timp sau după o perioadă de timp, dar care, 
odată ce au fost rambursate, devin disponibile pentru o altă tragere. 

f) În cazul unor contracte de credit, altele decât cele privind 
„descoperitul de cont” şi creditele pe durată nedeterminată, astfel 
cum sunt menţionate în ipotezele stabilite la lit. d) şi e): 

1. se presupune că rambursarea se efectuează la prima dată 
prevăzută pentru aceasta în contractul de credit şi pentru suma cea 
mai mică prevăzută în acest contract, dacă data sau valoarea unei 
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rambursări din valoarea totală a creditului, care trebuie să fie 
efectuată de către consumator, nu poate fi stabilită; 

2. dacă data încheierii contractului de credit nu este 
cunoscută, se presupune că data tragerii iniţiale este data care 
reiese din intervalul cel mai scurt dintre data tragerii iniţiale şi data 
primei plăţi efectuate de către consumator. 

g) În cazul în care data sau valoarea unei plăţi care trebuie să 
fie efectuată de către consumator nu poate fi stabilită pe baza 
contractului de credit sau a ipotezelor menţionate la lit. d), e) sau 
f), se presupune că plata se efectuează în conformitate cu datele şi 
condiţiile solicitate de către creditor şi, atunci când acestea nu sunt 
cunoscute: 

1. dobânzile sunt achitate împreună cu rambursările din 
valoarea totală a creditului; 

2. un cost care nu este purtător de dobânzi, exprimat sub 
forma unei sume unice, este achitat la data încheierii contractului 
de credit; 

3. costurile care nu sunt purtătoare de dobânzi, exprimate sub 
forma mai multor plăţi, sunt achitate la intervale regulate, începând 
cu data primei rambursări din valoarea totală a creditului, şi, în 
cazul în care valoarea acestor plăţi nu este cunoscută, se presupune 
că acestea au valori egale; 

4. plata finală lichidează soldul valorii totale a creditului, 
dobânzile şi alte costuri eventuale. 

h) În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, 
acesta este considerat a fi de 5.367 lei. 

i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente 
creditului şi costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, 
rata dobânzii aferente creditului şi costurile se consideră a fi la 
nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de credit. 

j) Pentru contractele de credit în cadrul cărora s-a convenit o 
rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioadă iniţială, la 
sfârşitul căreia se stabileşte o nouă rată a dobânzii aferente 
creditului care este ulterior ajustată periodic în funcţie de un indice 
convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza 
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că, la sfârşitul perioadei cu rată fixă a dobânzii, rata dobânzii 
aferente creditului este aceeaşi ca la momentul calculării dobânzii 
anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit la acel moment.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 9 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Viorel Hrebenciuc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=332&cam=2&leg=2008

