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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                                                                                                       Bucureşti, 14.10.2010 
                                                                                                                          Nr.23/236/2010 
 

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 art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii 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, înregistrat cu nr.23/236 din 15 septembrie 
2010.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 septembrie 2010, în calitate 
de primă Cameră sesizată. 

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

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare contractele de credit pentru 
consumatori, în vederea creării unui cadru legal complex şi cuprinzător în domeniu, astfel încât 
consumatorii să beneficieze de o înaltă protecţie, încurajând, totodată, mediul concurenţial din 
domeniul serviciilor bancare. Proiectul de lege cade sub incidenţa reglementărilor europene 
subsumate politicii în domeniul Protecţiei consumatorului – în segmentul legislaţiei UE rezervat 
protecţiei intereselor economice şi juridice ale acestuia, din perspectiva asigurării unui cadru juridic 
armonizat în domeniul creditelor de consum şi dezvoltării unei pieţe a creditului, având drept 
finalitate armonizarea cadrului juridic intern cu noua reglementare europeană în vigoare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 
12 octombrie 2010. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul  favorabil al Consiliului Concurenţei, transmis prin adresa cu nr.3072 din 14 mai 2010 şi 
avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.677 din 1 iunie 
2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise de comisie care se 
regăsesc în anexă.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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Anexă 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 

 privind contractele de credit pentru consumatori 
 

Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat 
 

Amendamente propuse 
Autorul 

 

Motivaţia 

0 1 2 3 
1 Art. 7.      

16. unitate comerciala - se considera ca exista 
unitate comerciala in una dintre urmatoarele 
situatii:  
a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanteaza 
el insusi creditul pentru consumator;  
b) creditul este finantat de un tert, iar creditorul 
foloseste serviciile furnizorului sau ale prestatorului 
pentru incheierea contractului de credit sau pentru 
pregatirea acestuia;  
c) bunurile respective sau prestarea unui anumit 
serviciu sunt specificate in mod expres in contractul 
de credit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dupa punctul 16 al art.7, se introduc 3 noi 
puncte, punctele 17,18,19 
17. comision de administare – suma perceputa 
pentru monitorizarea/inregistrarea/efectuarea de 
operatiuni de catre creditor in scopul 
utilizarii/rambursarii creditului acordat 
consumatorului. 
 
18. comision unic – suma fixa perceputa pentru 
orice serviciu aferent contracului de credit, prestat 
la solicitarea consumatorului, aceeasi suma fiind 
perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de 
credit: ipotecar/imobiliar, consum/nevoi 
personale sau card/descoperit de cont.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se introduc punctele 17 – 19 
deoarece este necesara definirea 
acestor termeni pentru a evita 
interpretarea diferita a actului 
normativ si aplicarea diferita de 
catre creditori; unele 
comisioanele trebuie sa fie 
exprimate in sume fixe pentru a 
nu se creea dezechilibre, unii 
consumatori platind sume mai 
mari, altii sume mai mici pentru 
acelasi tip de serviciu prestat. 
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 19. comision de analiza dosar - suma fixa 
perceputa pentru serviciile aferente verificarii 
dosarului de credit, aceeasi suma fiind perceputa 
tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit: 
ipotecar/imobiliar, consum/nevoi personale sau 
card/descoperit de cont. 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

2 

 
 
Art. 8. - Orice forma de publicitate referitoare la 
contractele de credit trebuie sa cuprinda informatii 
potrivit prevederilor prezentei sectiuni.  

Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 8. - Orice forma de publicitate referitoare la 
contractele de credit care indica o rata a dobanzii 
sau orice alte cifre referitoare la costul creditului 
trebuie sa cuprinda informatii potrivit 
prevederilor prezentei sectiuni. 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Se reformuleaza in conformitate 
cu Directiva. 
 

3 

 
 
Art. 9. - (2) In orice forma de publicitate, 
informatiile prevazute la alin. (1) sunt scrise in mod 
clar, concis, vizibil si usor de citit, in acelasi camp 
vizual si cu caractere de aceeasi marime.  
 
 
 

Alineatul 2) al articolului 9) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
(2) In orice forma de publicitate, toate 
informatiile sunt scrise in mod clar, concis, vizibil 
si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu 
caractere de aceeasi marime.  
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
În spoturile tv informatiile 
prevazute la alin 1 sunt scrise 
foarte mic, in comparatie cu 
denumirea 
creditului/creditorului. 
 
 

4 

 
 
Art. 11. -   (2) b) pe hartie sau pe alt suport durabil; 
   
 
 
 

La alin.2 al art.11, litera b) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:  
b) pe hartie sau pe alt suport durabil si sunt 
redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul 
utilizat fiind Times New Roman, marimea de 
minimum 10 pixeli. In cazul in care informatiile 
sunt redactate pe hartie, culoarea de fond a hartiei 

 
 
Exista riscul ca informatiile 
precontranctuale sa fie scrise 
marunt, astfel incat 
consumatorul sa nu poata citi cu 
atentie respectivele informatii 
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(3) Perioada de 15 zile prevazuta la alin. (2) lit. a) 
se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) In cazul in care creditorul a furnizat formularul 
"Informatii standard la nivel european privind 
creditul pentru consumatori", prevazut in anexa nr. 
2, se considera ca acesta a respectat cerintele de 
informare prevazute de prezentul articol si la art. 4 
din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind 
protectia consumatorilor la incheierea si executarea 
contractelor la distanta privind serviciile financiare, 
republicata, cu modificarile ulterioare.  

pe care este redactat formularul trebuie sa fie in 
contrast cu cea a fontului utilizat. 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 
Dupa alin. 2 se introduce un nou alineat, alin. 
3, cu urmatorul cuprins: 
(3) Informatiile precontractuale trebuie redactate 
astfel incat sa nu induca in eroare consumatorii, 
prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau 
specifice unui anumit domeniu financiar bancar, 
prin utilizarea de prescurtari sau initiale ale unor 
denumiri, cu exceptia celor prevazute de lege sau 
de limbajul obişnuit. 
 
Alin 3 al art.11  devine alin 4 
 (4) Perioada de 15 zile prevazuta la alin. (2) lit. 
a) se poate reduce cu acordul scris al 
consumatorului. 
 
Se introduce un nou alineat (5) 
 
(5) Informatiile precontractuale au forta juridica 
obligatorie pentru creditor cel putin 15 zile. 
 
Alin 4 al art.11 devine alin 6 
 
(6) In cazul in care creditorul a furnizat 
formularul "Informatii standard la nivel european 
privind creditul pentru consumatori", prevazut in 
anexa nr. 2, se considera ca acesta a respectat 
cerintele de informare prevazute de prezentul 
articol si la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 
85/2004 privind protectia consumatorilor la 
incheierea si executarea contractelor la distanta 
privind serviciile financiare, republicata, cu 
modificarile ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul de 15 zile este acordat 
consumatorilor pentru a studia 
oferta si a lua o decizie; acest 
termen se regaseste si la art. 11, 
respectiv art. 22 
ANPC – suntem de acord 
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 Art. 13. - (1) In plus fata de formularul 
"Informatiile standard la nivel european privind 
creditul pentru consumatori", prevazut in anexa nr. 
2, consumatorului i se furnizeaza, la cerere si 
gratuit, un exemplar din proiectul de contract de 
credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in 
care in momentul cererii creditorul nu poate sa 
incheie contractul de credit cu consumatorul 
conform normelor sale interne.  
   (2) In cazul creditelor garantate cu ipoteca sau cu 
un drept asupra unui bun imobil, precum si al 
contractelor de credit al caror scop il constituie 
dobandirea ori pastrarea drepturilor de proprietate 
asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori 
renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, 
extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, in 
plus fata de formularul "Informatiile standard la 
nivel european privind creditul pentru 
consumatori", prevazut in anexa nr. 2, creditorul are 
obligatia sa furnizeze, in conformitate cu 
prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), 
un exemplar al proiectului de contract de credit, cu 
exceptia cazului prevazut la alin. (1) teza a doua.  
 

Alineatul 1 al articolului 13 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
 Art. 13. - (1) In plus fata de formularul 
"Informatiile standard la nivel european privind 
creditul pentru consumatori", prevazut in anexa 
nr. 2, consumatorului i se furnizeaza, la cerere si 
gratuit, un exemplar din proiectul de contract de 
credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in 
care in momentul cererii creditorul nu doreşte sa 
incheie contractul de credit cu consumatorul.  
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Articolul a fost reformulat 
conform Directivei. 
 
 

6 

Art. 14. -      
s) dreptul consumatorului de a fi informat de indata 
si gratuit asupra rezultatului consultarii bazei de 
date pentru evaluarea bonitatii sale, potrivit 
prevederilor art. 32 alin. (1);  
 
ş) dreptul consumatorului de a primi la cerere si 
gratuit un exemplar al proiectului de contract de 

 
 
 
 
La articolul 14 literele ş), t) si ţ) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins: 
ş) dreptul consumatorului de a primi la cerere si 
gratuit un exemplar al proiectului de contract de 

 
 
 
 
 
 
Au fost inlocuite sintagmele “nu 
poate sa incheie” cu “ nu 



 6

0 1 2 3 
credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in 
care in momentul cererii creditorul nu poate sa 
incheie contractul de credit cu consumatorul 
conform normelor sale interne;  
    
t) in cazul creditelor garantate cu ipoteca, cu o alta 
garantie comparabila sau cu un drept asupra unui 
bun imobil, precum si contractelor de credit al caror 
scop il constituie dobandirea ori pastrarea 
drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil 
existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, 
consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea 
valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de 
a primi gratuit un exemplar al proiectului de 
contract de credit. In acest caz, pct. 5 referitor la 
alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevazut 
in anexa nr. 2, se reformuleaza dupa cum urmeaza: 
"Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. 
Aveti dreptul sa primiti un exemplar al proiectului 
de contract de credit." Aceasta dispozitie nu se 
aplica in cazul in care in momentul cererii 
creditorul nu poate sa incheie contractul de credit 
cu consumatorul conform normelor sale interne;  
   ţ) dupa caz, perioada in care informatiile 
precontractuale au forta juridica obligatorie pentru 
creditor.  
  
  
 
(2) In cazul contractelor de credit garantate cu 
ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un 
drept asupra unui bun imobil, precum si al 
contractelor de credit al caror scop il constituie 
dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate 
asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori 
renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, 

credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in 
care in momentul cererii creditorul nu doreste sa 
incheie contractul de credit cu consumatorul;  
 
 
   t) in cazul creditelor garantate cu ipoteca sau cu 
un drept asupra unui bun imobil, precum si 
contractelor de credit al caror scop il constituie 
dobandirea ori pastrarea drepturilor de proprietate 
asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori 
renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, 
extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, 
dreptul consumatorului de a primi gratuit un 
exemplar al proiectului de contract de credit. In 
acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice 
importante, rubrica 5, prevazut in anexa nr. 2, se 
reformuleaza dupa cum urmeaza: "Dreptul de a 
primi proiectul de contract de credit. Aveti 
dreptul sa primiti un exemplar al proiectului de 
contract de credit." Aceasta dispozitie nu se 
aplica in cazul in care in momentul cererii 
creditorul nu doreste sa incheie contractul de 
credit cu consumatorul. 
 
 
 
 
Alineatul 2) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
 (2) In cazul contractelor de credit garantate cu 
ipoteca sau cu un drept asupra unui bun imobil, 
precum si al contractelor de credit al caror scop il 
constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de 
proprietate asupra unui bun imobil existent sau 
proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, 
reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui 

doreste” pentru conformitate cu 
Directiva 
A fost eliminata sintagma 
“conform normelor sale interne” 
– nu este prevazuta in Directiva. 
 
 
 
A fost eliminata sintagma “alta 
garantie comparabila” in 
legislatia nationala nu este 
folosita la acest moment 
sintagma respectiva 
A fost eliminata sintagma 
“conform normelor sale interne” 
– nu este prevazuta in Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fost eliminata sintagma “alta 
garantie comparabila” in 
legislatia nationala nu este 
folosita la acest moment 
sintagma respectiva. 
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extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, in 
afara de informatiile prevazute la alin. (1) creditorul 
informeaza consumatorul ca acestuia ii pot reveni, 
in stadiu precontractual, numai urmatoarele 
cheltuieli, dupa caz:  
a) cheltuieli aferente intocmirii dosarului de credit,  
  
b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii si 
garantiilor aferente.  

bun imobil, in afara de informatiile prevazute la 
alin. (1) creditorul informeaza consumatorul ca 
acestuia ii pot reveni, in stadiu precontractual, 
numai urmatoarele cheltuieli, dupa caz:  
   
a) cheltuieli aferente intocmirii dosarului de 
credit,  
   b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii si 
garantiilor aferente. 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
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Art. 20. - (1) In termen de 30 de zile de la 
depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 
60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a 
creditului, creditorul raspunde in scris 
consumatorului sau, la solicitarea expresa a 
consumatorului, in alta forma aleasa de consumator 
si acceptata de creditor, cu privire la acordarea sau 
neacordarea creditului.  
 
(2) La primirea cererii de credit si a celorlalte 
documente ce sunt necesare acordarii creditului, 
furnizorul de servicii financiare are obligatia de a 
inmana imediat consumatorului un inscris datat, 
semnat si cu numar de inregistrare, continand 
confirmarea creditorului ca i s-au predat toate actele 
necesare acordarii creditului.  

Art. 20. - (1) La primirea cererii de credit si a 
celorlalte documente ce sunt necesare acordarii 
creditului, creditorul are obligatia de inmana 
imediat consumatorului un inscris datat, semnat si 
cu numar de inregistrare, continand confirmarea 
creditorului ca i s-au predat toate actele necesare 
acordarii creditului. 
 
 
(2) In termen de 30 de zile de la primirea 
confirmarii prevazute la alin. (1), dar nu mai mult 
de 60 de zile de la data depunerii cererii de 
solicitare a creditului, creditorul raspunde in scris 
consumatorului sau, la solicitarea expresa a 
consumatorului, in alta forma aleasa de 
consumator si acceptata de creditor, cu privire la 
acordarea sau neacordarea creditului.  
  
(3) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (2)  
poate fi prelungit la cererea expresa a 
consumatorului. 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Reformulare pentru claritate, 
succesiunea logica a actiunilor. 
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Art. 22. – (2) 
b) pe hartie sau pe un alt suport durabil;  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (3) Perioada de 15 zile prevazuta la alin. (2) lit. a) 
se poate reduce cu acordul expres al 
consumatorului.  
   (4) Informatiile pot fi furnizate prin intermediul 
formularului "Informatii standard la nivel european 
privind creditul pentru consumatori" prevazut in 
anexa nr. 3.  
   (5) In cazul in care creditorul a furnizat informatii 
prin formularul "Informatii standard la nivel 
european privind creditul pentru consumatori" 
prevazut in anexa nr. 3, se considera ca acesta a 
respectat cerintele referitoare la informatii 
prevazute in prezentul articol si in art. 4 din 
Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicata, cu 
modificarile ulterioare.  
 

 
b) pe hartie sau pe alt suport durabil si sunt 
redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul 
utilizat fiind Times New Roman, marimea de 
minimum 10 pixeli. In cazul in care informatiile 
sunt redactate pe hartie, culoarea de fond a hartiei 
pe care este redactat formularul trebuie sa fie in 
contrast cu cea a fontului utilizat. 
Dupa alin. 2 se introduce un nou alineat, alin. 
3, cu urmatorul cuprins: 
(3) Informatiile precontractuale trebuie redactate 
astfel incat sa nu induca in eroare consumatorii, 
prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau 
specifice unui anumit domeniu financiar bancar, 
prin utilizarea de prescurtari sau initiale ale unor 
denumiri, cu exceptia celor prevazuti de lege sau 
de limbajul obişnuit. 
 
Alin 3 al art. 22 devine alin 4,  
 
 
Se introduce un nou alineat (5) 
 
(5) Informatiile precontractuale au forta juridica 
obligatorie pentru creditor cel putin 15 zile. 
 
Alin 4 devine alin. 6 si alin 5 devine alin. 7 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
Exista riscul ca informatiile 
precontranctuale sa fie scrise 
marunt, astfel incat 
consumatorul sa nu poata citi cu 
atentie respectivele informatii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul de 15 zile este acordat 
consumatorilor pentru a studia 
oferta si a lua o decizie; acest 
termen se regaseste si la art. 11, 
respectiv art. 22. 
 

9     
 

Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

 
 



 9

0 1 2 3 
Art. 23. - In plus, fata de informatiile prevazute la 
art. 22, art. 25-27, consumatorului i se furnizeaza, 
la cerere si gratuit, un exemplar din proiectul de 
contract de credit care include informatiile 
contractuale prevazute la art. 33-49, in masura in 
care articolele respective se aplica. Aceasta 
prevedere nu se aplica in cazul in care, in momentul 
cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de 
credit cu consumatorul conform normelor sale 
interne.  

Art. 23. - In plus, fata de informatiile prevazute 
la art. 22, art. 25-27, consumatorului i se 
furnizeaza, la cerere si gratuit, un exemplar din 
proiectul de contract de credit care include 
informatiile contractuale prevazute la art. 33-49, 
in masura in care articolele respective se aplica. 
Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care, in 
momentul cererii, creditorul nu doreste sa incheie 
contractul de credit cu consumatorul. 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Au fost inlocuita sintagma “nu 
poate sa incheie” pentru 
conformitate cu Directiva 
A fost eliminata sintagma 
“conform normelor sale interne” 
– nu este prevazuta in Directiva. 
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Art. 30. - (1) Creditorul evalueaza bonitatea 
consumatorului pe baza unui volum suficient de 
informatii obtinute, inclusiv de la consumator, si pe 
baza consultarii bazei de date relevante, inainte de 
incheierea unui contract de credit.  
 
 
 
  

Alineatul 1) al articolului 30 se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:  
Art. 30. - (1) Creditorul evalueaza bonitatea 
consumatorului pe baza unui volum suficient de 
informatii obtinute, unde este cazul de la 
consumator si, unde este necesar, pe baza 
consultarii bazei de date relevante inainte de 
incheierea unui contract de credit.  
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Articolul a fost reformulat 
conform directivei. 
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Art. 33. - Contractele de credit sunt redactate in 
scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind 
Times New Roman, marimea de minimum 10 p, pe 
hartie sau pe un alt suport durabil. In cazul in care 
contractul este redactat pe hartie, culoarea de fond a 
hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie 
in contrast cu cea a fontului utilizat.  

Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins : 
(1) Contractele de credit sunt redactate in scris, 
vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times 
New Roman, marimea de minimum 10 pixeli, pe 
hartie sau pe un alt suport durabil. In cazul in care 
contractul este redactat pe hartie, culoarea de 
fond a hartiei pe care este redactat contractul 
trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat. 
(2) Contractele de credit trebuie sa contina 
informatii, in limba romana, care sa nu induca in 
eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii 
tehnice, juridice sau specifice unui anumit 

 
 
Sunt inserate in contracte clauze 
cu termeni juridici, in latina sau 
termeni de specialitate - ex: 
clauza cross-default, fara ca 
acesti termeni sa fie explicati 
consumatorilor. 
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domeniu financiar bancar, prin utilizarea de 
prescurtari sau initiale ale unor denumiri, cu 
exceptia celor prevazuti de lege sau de limbajul 
obişnuit. 
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Art. 34. - Toate partile contractante primesc cate un 
exemplar original al contractului de credit.  

Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins : 
Art. 34. – La momentul semnarii contractului, 
toate partile contractante primesc cate un 
exemplar original al contractului de credit.  
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
Sunt banci care trimit contractul 
prin posta clientilor, dupa 
semnarea acestuia, existand 
posibilitatea ca respectivele 
contracte sa nu ajunga la 
destinatar. 
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Art. 35. - b) se interzice introducerea si perceperea 
de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau 
orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia 
costurilor specifice unor servicii suplimentare 
solicitate in mod expres de consumator, 
neprevazute in contract si care nu erau oferite 
consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste 
costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza 
unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt 
exceptate costurile impuse prin legislatie;  
   
 
 
d) se interzice perceperea unui comision de 
retragere pentru sumele trase din credit.  
   
 
 

La articolul 35, litera b)  a alineatului 1) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:  
b) se interzice introducerea si perceperea de noi 
taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice 
alte costuri aferente contractului, cu exceptia 
costurilor specifice unor servicii suplimentare 
solicitate in mod expres de consumator, 
neprevazute in contract si care nu erau oferite 
consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste 
costuri neprevazute vor fi percepute numai pe 
baza unor acte aditionale acceptate de 
consumator.  
 
La articolul 35, litera d)  a alineatului 1) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:  
d) se interzice perceperea unui comision de 
retragere pentru sumele aferente creditului. Sunt 
exceptate sumele aferente descoperitului de cont 
si cele aferente creditelor care au atasat  un 
instrument de plata, card de credit/debit, daca 

 
 
Se elimina exceptia; creeaza 
confuzie in interpretare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul creditelor de tip 
descoperit de cont ATM-ul nu 
poate recunoaste sursa sumelor 
extrase.  
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retragerea se efectueaza de la ATM-ul unui alt 
furnizor de servicii financiare decat cel care a 
emis cardul. 
 
La articolul 35, dupa litera d) a alineatului 1) 
se introduc doua noi litere, literele e) si f) cu 
urmatorul cuprins: 
 
e) se interzice perceperea unui comision, tarif, 
speza bancara sau orice alt cost, in cazul in care 
consumatorul doreste refinantarea sau 
reesalonarea/restructurarea creditului; 
 
 
 
f) se interzice perceperea unui comision, tarif, 
speza bancara sau orice alt cost, in cazul in care 
consumatorul doreste schimbarea datei de 
scadenta a ratelor; 
  
 
 
 
 
 
 
Alineatul 2 se abroga  
 
 
Alin 3 devine alin. 2 , se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
(2) Pentru orice modificare a nivelului costurilor 
creditului, potrivit conditiilor contractuale, 
creditorul este obligat sa notifice imediat 
consumatorul prin scrisoare simpla sau, la cererea 
expresa a consumatorului, prin alta modalitate 

 
 
 
 
Pentru ca a fost eliminat 
comisionul de rambursare 
anticipata, bancile au introdus 
comisionul unic si pentru pentru 
reesalonari/restructurari si 
refinantari, percepute ca procent 
din soldul creditului ramas de 
rambursat, ceea ce ingradeste 
dreptul consumatorului de a se 
refinanta. 
 
Bancile au introdus comisionul 
unic care acopera si acest 
serviciu, perceput ca procent din 
soldul creditului ramas de 
rambursat, ceea ce ingradeste 
dreptul consumatorului de a 
schimba data de plata in situatia 
in care el nu mai primeste 
salariul la timp si din acest motiv 
ramane cu restante. 
 
Este o reglementare pentru cont 
curent in lege pt. Credite. 
 
 
 
A fost reformulat, textul initial 
creea confuzie in interpretare; 
bancile au inteles sa notifice 
clientii numai prin SMS sau e-
mail; ce facem cu cei care nu au 
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stabilita de acesta si agreata de creditor. Totodata 
creditorul  va pune la dispozitia consumatorului 
un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare. 
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telefon mobil sau adresa de e-
mail? 
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Art. 36. - Pentru creditul acordat, creditorul poate 
percepe numai: comision de analiza dosar, 
comision de administrare credit sau comision de 
administrare cont curent, compensatie in cazul 
rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, 
dupa caz, penalitati, precum si un comision unic 
pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.  

Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 36. – (1) Pentru creditul acordat, creditorul 
poate percepe numai: comision de analiza dosar, 
comision de administrare credit sau comision de 
administrare cont curent, compensatie in cazul 
rambursarii anticipate, costuri aferente 
asigurarilor, dupa caz, dobanda penalizatoare, alte 
costuri percepute de terti, precum si un comision 
unic pentru servicii prestate la cererea 
consumatorilor.  
 
 
La art.36 se introduc trei noi alineate, 
alineatele 2), 3) si 4) cu urmatorul cuprins: 
(2) Comisionul de analiza dosar si cel unic vor fi 
stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind 
perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de 
credit: ipotecat/imobiliar, consum/nevoi 
personale sau card/descoperit de cont. Suma fixa 
nu se calculeaza ca procent aplicat la sold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exista costuri care sunt 
percepute de alte institutii 
(interogare Birou credit, 
inregistrare la Arhiva electronica 
de garantii mobiliare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru ca a fost eliminat 
comisionul de rambursare 
anticipata, au introdus 
comisionul unic si pentru pentru 
reesalonari/restructurari si 
refinantari, percepute ca procent 
din soldul creditului ramas de 
rambursat, ceea ce ingradeste 
dreptul consumatorului de a se 
refinanta; de asemenea, 
comisionul unic acopera si 
serviciul prestat pentru 
aschimbarea datei scadente, 
perceput ca procent din soldul 
creditului ramas de rambursat, 
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(3) Comisionul de administare se percepe pentru 
monitorizarea/inregistrarea/efectuarea de 
operatiuni de catre creditor in scopul 
utilizarii/rambursarii creditului acordat 
consumatorului. In cazul in care acest comision 
se calculeaza ca procent, acesta va fi aplicat la 
soldul curent al creditului. 
 
(4) Pentru creditele aflate in derulare, comisionul 
de gestiune/mentenanta/monitorizare existent in 
contractul initial, poate fi inlocuit cu cel de 
administrare daca sunt indeplinite conditiile din 
definitie.  
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ceea ce ingradeste dreptul 
consumatorului de a schimba 
data de plata in situatia in care el 
nu mai primeste salariul la timp 
si din acest motiv ramane cu 
restante; 
 nu se justifica perceperea de 
sume diferite pentru acelasi tip 
de serviciul prestat. 
 
În prezent acest comision se 
calculeaza la soldul initial. 
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Art. 37. - In contractele de credit cu dobanda 
variabila se vor aplica urmatoarele reguli:  
a) dobanda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de 
referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobanzii 
de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, 
la care creditorul poate adauga o anumita marja, 
fixa pe toata durata derularii contractului;  
  
  
b) marja dobanzii poate fi modificata doar ca 

La art.37 literele a), b) si c) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins: 
a) dobanda va fi compusa dintr-un indice de 
referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR, la o 
anumita perioada sau din rata dobanzii de 
referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la 
care creditorul adauga o anumita marja, fixa pe 
toata perioada derularii contractului;  
 
litera b) se abroga 

 
 
Textul initial permite interpretari 
diferite 
 
 
 
 
 
Propunem abrogare deoarece 
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urmare a modificarilor legislative care impun in 
mod expres acest lucru;  
 
 
 
    
c) in acord cu politica comerciala a fiecarei 
institutii de credit, prin exceptie de la prevederile 
lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de 
referinta pot fi reduse; 
 
 
 
 
d) formula dupa care se calculeaza variatia 
dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, 
cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in 
care survine modificarea ratei dobanzii, atat in 
sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;  
 
 
e) elementele care intra in formula de calcul a 
variatiei dobanzii si valoarea acestora vor fi afisate 
pe site-urile si la toate punctele de lucru ale 
creditorilor.  

 
 
 
 
 
 
c) in acord cu politica comerciala a fiecarei 
institutii de credit, creditorul poate reduce marja 
si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de 
referinta, acesta avand dreptul ca, pe parcursul 
derularii contractului, sa revina la valoarea marjei 
mentionata in contract la data incheierii acestuia 
si/sau la nivelul real al indicelui de referinta.   
 
d) metoda dupa care se calculeaza variatia 
dobanzii trebuie indicata in mod expres in 
contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a 
conditiilor in care survine modificarea ratei 
dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al 
reducerii acesteia 
 
 
 
 
 
Dupa litera e) se introduce o noua litera, lit.f) 
cu urmatorul cuprins: 
 f) pentru creditele cu dobanda variabila aflate in 
derulare la data intrarii in vigoare a prezentului 
act normativ, marja de dobanda va fi stabilita prin 
scaderea din valoarea dobanzii variabile de la 
data incheierii contractului, a valorii indicelui de 
referinta de la data incheierii contractului. In 
contractele de credit in care era prevazuta o 
anumita marja, aceasta va fi inlocuita cu marja 
calculata conform prezentului paragraf. 

bancile au profitat de acest 
articol  
pentru a majora nejustificat 
dobanzile, odata cu aparitia 
OUG 50. 
 
Daca nu se face acesta precizare, 
bancile nu vor reduce marja din 
cauza faptului ca nu o pot majora 
ulterior. 
 
 
 
 
Se inlocuieste sintagma 
“formula” cu sintagma “metoda” 
pentru a nu crea confuzie, in 
sensul de inserare in contract a 
unei formule matematice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe parcursul derularii 
contractului, bancile au majorat 
dobanzile la creditele aflate in 
portofoliu, fara sa le mai reduca 
in momentul in care indicii de 
referinta au scazut; calcularea 
marjei la un nivel de dobada 
ridicat ar prejudicia consumatorii 
in momentul cresterii indicilor 
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Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

de referinta, avand in vedere 
faptul ca EURIBOR-ul si 
LIBOR-ul sunt in prezent la 
minime istorice 
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Art. 38. - (2) Dobanda penalizatoare se aplica la 
suma ce reprezinta credit restant si, dupa caz, la 
sumele restante prevazute in contract, altele decat 
cele aferente creditului.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Rata dobanzii aplicabila in cazul creditelor 
restante nu poate depasi cu mai mult de 2 puncte 
procentuale rata dobanzii aplicata atunci cand 
creditul nu inregistreaza restanta, in cazul in care 
consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in una 
dintre urmatoarele situatii: somaj, sufera o reducere 
drastica a salariului, concediu de boala prelungit, 

La art.38 alineatul 2 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
(2) Dobanda penalizatoare se aplica in procent fix 
la suma ce reprezinta credit restant, nivelul 
acesteia neputand fi majorat pe perioada de 
derulare a contractului, si nu poate depasi 
dobanda perceputa de stat persoanelor fizice 
pentru intarzieri la neachitarea obligatiilor fiscale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La art.38 alineatul 3 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
(3) Rata dobanzii aplicabila in cazul creditelor 
restante nu poate depasi cu mai mult de 2 puncte 
procentuale rata dobanzii aplicata atunci cand 
creditul nu inregistreaza restanta, in cazul in care 
consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in 
una dintre urmatoarele situatii: somaj, sufera o 
reducere drastica a salariului, deces. Prin reducere 

 
 
În practica s-a observat ca 
bancile percep pana la 100% 
dobanzi penalizatoare; avand in 
vedere situatia economica a 
multora dintre cei care s-au 
imprumutat la banci si faptul ca 
acestia nu pot plati la timp 
sumele datorate, perceperea unei 
dobanzi penalizatoare foarte 
mari ar conduce la 
imposibilitatea consumatorilor 
de a mai ajunge cu restantele la 
zi; 
in practica s-a observat ca 
dobanda penalizatoare reprezinta 
o majorare a dobanzii curente, 
ceea ce determina variatia 
acesteia in functie de variatia 
dobanzii curente. 
 
 
 
Se elimina sintagmele 
“concediul de boala prelungit” si 
“divort” 
se introduce perioada pentru care 
se percepe dobanda 
penalizatoare redusa. 
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divort, deces. Prin reducere drastica a salariului se 
intelege o reducere de cel putin 15% din valoarea 
acestuia.  

drastica a salariului se intelege o reducere de cel 
putin 15% din valoarea acestuia.  
Cuantumul redus al dobânzii penalizatoare va fi 
aplicat: 
a) pana la incetarea evenimentului care a generat 
reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni, 
in caz de somaj si reducere drastica a salariului; 
b) pe o perioada de 12 luni, in caz de deces. 
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Art. 39. - In cazul imposibilitatii consumatorilor de 
a accepta majorarea dobanzii, creditorul nu are 
dreptul sa denunte unilateral sau sa rezilieze 
contractul fara o propunere, transmisa in scris, de 
reesalonare sau refinantare a creditului, in raport cu 
veniturile actuale ale consumatorului, in masura in 
care o asemenea reesalonare sau refinantare este 
posibila potrivit reglementarilor interne ale 
creditorului.  

Art.39 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 39. – (1) In cazul imposibilitatii 
consumatorilor de a suporta majorarea dobanzii, 
creditorul nu are dreptul sa denunte unilateral sau 
sa declare scadent contractul fara o propunere, 
transmisa in scris, de reesalonare sau refinantare a 
creditului, in raport cu veniturile actuale ale 
consumatorului, in masura in care o asemenea 
reesalonare sau refinantare este posibila potrivit 
reglementarilor interne ale creditorului. 
 
(2) In situatia prevazuta la alin.1, consumatorul 
are obligatia de a informa creditorul, in scris, 
despre imposibilitatea suportarii unei dobanzi 
majorate.   
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S-a reformulat articolul pentru 
claritate in exprimare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca nu are de unde sa stie 
daca respectivul consumator se 
afla in una din situatiile de mai 
sus, decat daca este notificat de 
acesta. 
 

18 

Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele contractuale 
care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral 
clauzele contractuale fara incheierea unui act 
aditional, acceptat de consumator.  
 
 

Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele contractuale 
care dau dreptul creditorului sa modifice 
unilateral clauzele contractuale fara incheierea 
unui act aditional, acceptat de consumator sau 
fara respectarea procedurii prevazute la articolul 
41. 
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(4) Se interzice introducerea in contractele de credit 
a clauzelor prin care:  
a) consumatorul este obligat sa pastreze 
confidentialitatea prevederilor si a conditiilor 
contractuale;  
b) creditorul poate rezilia sau denunta unilateral 
contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul 
afectarii reputatiei creditorului.  
 
(5) Creditorii nu au dreptul sa refuze incasarea 

Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 
La art.40 litera b) a alineatului (4) se modifica 
si va avea urmatorul cuprins: 
b) creditorul poate declara scadent sau denunta 
unilateral contractul ori poate penaliza 
consumatorul in cazul afectarii reputatiei 
creditorului; 
 
Dupa litera b) se introduc doua noi litere, 
literele c) si d) cu urmatorul cuprins: 
c) consumatorul declara ca respectivul contract a 
fost negociat;  
d) creditorul poate declara scadent anticipat 
creditul daca consumatorul nu si-a indeplinit 
obligatiile conform altor contracte de credit 
incheiate cu alti creditori; 
 
Alineatul 5) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
(5) Creditorii nu au dreptul sa refuze incasarea 
ratelor in moneda in care s-a acordat creditul, cu 
exceptia operatorilor economici care incheie 
contracte de leasing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consideram ca aceste clauze 
sunt abuzive si creeaza presiune 
asupra  consumatorilor. 
 
 
 
 
 
 
 
societatile de leasing au obligatia 
de a emite factura in lei, conform 
legislatiei specifice. 
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ratelor in moneda in care s-a acordat creditul.  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 utiliza cursul de schimb stabilit de 
BNR.’’ 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
Pentru a evita utilizarea unor 
cursuri de schimb aleatorii. 
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Art. 41. - (1) Orice notificare cu privire la 
modificarea continutului clauzelor contractuale 
referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor 
cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora. 
     

Alineatul (1) al art. 41 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
(1) Orice notificare cu privire la modificarea 
continutului clauzelor contractuale referitoare la 
costuri, cu exceptia cazului in care dobanda se 
modifica in conformitate cu contractul, va fi 
transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile 
inainte de aplicarea acestora.  
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pentru clarificarea textului; acest 
articol nu se aplica in cazul in 
care dobanda se modifica 
datorita variatiei indicelui de 
referinta. 
 
 
 
 

20 

  
 
Art. 42. - Creditorii iau toate masurile necesare 
pentru a raspunde la reclamatiile depuse de 
consumatori in termen de maximum 30 de zile de la 
inregistrarea acestora si depun diligentele necesare 
in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate 
consumatorilor. 

Art.42 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 42. - Creditorii au obligatia de a primi si 
inregistra reclamatiile de la consumatori, de a lua 
toate masurile necesare pentru a raspunde la 
aceste reclamatii in termen de maximum 30 de 
zile de la inregistrarea acestora vor repara 
eventualele prejudicii cauzate consumatorilor. 
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
În practica s-a observat ca 
bancile refuza inregistrarea 
reclamatiilor de la clienti. 
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Art. 43. - La incetarea contractului de credit, 
inclusiv prin ajungere la termen, reziliere, 

Art.43 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
“Art. 43 – La încetarea contractului de credit, 
creditorul oferă gratuit, din oficiu, 

 
 
Se elimina “rezilierea” deoarece 
in aces caz nu sunt stinse 
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denuntare unilaterala, exercitarea dreptului de 
retragere ori a celui de rambursare anticipata din 
partea consumatorului, creditorul ofera gratuit 
consumatorului un document care sa ateste faptul 
ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti. 
Totodata, se inchid si conturile creditului, fara a fi 
necesara depunerea unei alte cereri de catre 
consumator si fara plata unor costuri suplimentare, 
cu exceptia urmatoarelor situatii:  
a) contul curent a fost deschis anterior contractarii 
creditului, in vederea derularii altor operatiuni;  
b) la data incetarii contractului de credit, contul 
curent este utilizat pentru alte servicii contractate 
de catre consumator;  
c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, 
conform prevederilor legale, pentru indeplinirea de 
catre consumator a unor obligatii asumate fata de 
creditorul insusi sau fata de terti.  
 

consumatorului un document care fie atestă faptul 
că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi 
decurgând din contractul respectiv, fie indică 
obligaţiile contractuale neîndeplinite. Totodata, se 
inchid si conturile creditului, fara a fi necesara 
depunerea unei alte cereri de catre consumator si 
fara plata unor costuri suplimentare, cu exceptia 
urmatoarelor situatii:”  
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obligatiile dintre parti; se 
introduce “din oficiu” pentru a 
nu se intelege ca acest document 
se ofera doar la cererea 
consumatorului 
se introduce “din oficiu” pentru 
a ca in prezent bancile ofera 
acest document numai la cererea 
consumatorilor. 
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Art. 46. -  
m) rata dobanzii, in cazul platilor restante, 
aplicabila la data incheierii contractului de credit si 
masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, 
orice costuri datorate in caz de neplata;  
    
    
   

 
m) rata dobanzii penalizatoare, in cazul platilor 
restante, aplicabila la data incheierii contractului 
de credit;  
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Se elimina sintagma “si masurile 
pentru ajustarea acesteia si, dupa 
caz, orice costuri datorate in caz 
de neplata”; ofera posibilitate 
creditorilor sa introduca si alte 
costuri de penalizare, pe langa 
dobanda penalizatoare. 
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Art. 47. - (4) In cazul in care rata dobanzii nu este 
fixa sau costurile suplimentare pot fi modificate pe 
baza contractului de credit, tabelul de 
amortizare/graficul de rambursare indica in mod 
clar si concis ca datele cuprinse in tabel/grafic vor 
ramane valabile numai pana la schimbarea 
urmatoare a ratei dobanzii aferente creditului sau a 
costurilor suplimentare potrivit contractului de 
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credit.  La art.47 dupa alin. (4) se introduce un nou 

alineat alin.5) cu urmatorul cuprins: 
(5) Pentru creditele acordate dupa data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, la momentul stabilirii 
graficului de rambursare, creditorul are obligatia 
de a oferi consumatorului posibilitatea de a opta 
ca, in ratele de rambursare, sumele aferente 
creditului sa fie egale, descrescatoare sau 
crescatoare.  
 
Grupul PDL – Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
În practica s-a constatat ca, in 
primii ani de rambursare a 
creditului, consumatorii platesc 
foarte putin din pricipal/credit si 
foarte mult dobanda si 
comisioane. 
 

24 

 
 
Art. 58. - (1) Consumatorul are la dispozitie un 
termen de 14 zile calendaristice in care se poate 
retrage din contractul de credit fara a invoca 
motive.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Alineatul 1 al art.58 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:    
Art. 58. - (1) Consumatorul are la dispozitie un 
termen de 14 zile calendaristice in care se poate 
retrage din contractul de credit fara a invoca 
motive.  
“Acest termen nu se aplica in cazul contractului 
de leasing si contractului de credit legat, acordat 
exclusiv pentru achizitionarea de bunuri sau 
servicii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 63 
– 65.” 
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Pentru leasing, interzice 
legislatia specifica rambursarea 
inainte de 12 luni; in cazul 
creditelor legate, acordate pentru 
achizitionarea de bunuri si 
servicii, bunul respectiv nu poate 
fi restituit daca se renunta la 
credit. 
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SECŢIUNEA a 2-a 
  Dreptul de retragere in cazul contractelor de credit 

legate 

SECŢIUNEA a 2-a 
  Prevederi speciale in cazul contractelor de credit 

legate 
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Propunem reformularea titlului 
pentru a nu crea confuzie in 
applicare. 
 
se propune modificarea titlului 
Sectiunii a 2-a din Capitolul V 
deoarece, asa cum era formulat 
anterior, producea confuzie in 
intelegere. Sectiunea nu se refera 
numai la dreptul de retragere, ci 
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si la raspunderea creditorului in 
cazul contractelor de credit 
legate. 
 

26 

 
 
Art. 66. - Consumatorul are dreptul, in orice 
moment, sa se libereze in tot sau in parte de 
obligatiile sale care decurg dintr-un contract de 
credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o 
reducere a costului total al creditului, aceasta 
reducere privind dobanda si costurile aferente 
perioadei dintre data rambursarii anticipate si data 
prevazuta pentru incetarea contractului de credit.  

Art.66 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 66. Consumatorul are dreptul, in orice 
moment, sa se libereze in tot sau in parte de 
obligatiile sale care decurg dintr-un contract de 
credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o 
reducere a costului total al creditului, aceasta 
reducere constand in  dobanda si costurile 
aferente perioadei dintre data rambursarii 
anticipate si data prevazuta pentru incetarea 
contractului de credit. 
 
 
(2) Dreptul consumatorului de a rambursa 
anticipat nu poate fi conditionat de plata unei 
anumite sume minime sau de un anumit numar de 
rate.  
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Pentru conformitate cu 
Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În practica s-a constatat faptul ca 
bancile impun rambursarea 
anticipata a unei enumite sume 
de bani sau a unui numar minim 
de rate. 
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Art. 81. - Consumatorii beneficiaza de prevederile 
prezentei ordonante de urgenta in cazul tuturor 
contractelor pe baza carora se pot efectua trageri ori 
operatiuni care intra in domeniul de aplicare al 
prezentei ordonante de urgenta, indiferent de modul 
in care contractele sunt intitulate sau formulate ori 
de obiectul acestora.  

,,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.’’ 
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28 

Art. 86. - (1) Incalcarea prevederilor art. 8, 9, 11-
20, art. 22-28 si art. 29 alin. (2), art. 30, 31 si art. 32 
alin. (1) si (2), art. 33, 34, art. 46-58 si art. 59 alin 
(3), art. 60-63, 65-78, 84 si 95 constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 
10.000 lei la 80.000 lei.  
(2) Incalcarea prevederilor art. 35-44 constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 
20.000 lei la 100.000 lei.  
(3) Valoarea amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) 
se va actualiza prin hotarare a Guvernului.  
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) si 
art. 88 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile 
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare.  
 

Art. 86. - (1) Incalcarea prevederilor art. 8, 9, 11-
20, art. 22-28 si art. 29 alin. (2), art. 30, 31 si art. 
32 alin. (1) si (2), art. 33, 34, art. 46-58 si art. 59 
alin (3), art. 60-63, 65-78, 84, 95 si 97 constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 
40.000 lei la 80.000 lei.  
(2) Incalcarea prevederilor art. 35-44 constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 
50.000 lei la 100.000 lei. 
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Se introduce sanctiune pentru 
nerespectarea articolului referitor 
la termenul de aplicare a 
prevederilor prezentei legi la 
contractele aflate in curs de 
derulare  
se majoreaza limitele minime 
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Art. 89. - (1) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii 
contraventionale, agentul constatator poate propune 
ca masura complementara suspendarea activitatii de 
creditare pana la intrarea in legalitate si/sau 
aducerea tuturor contractelor similare in 
conformitate cu prevederile legale, in termen de 90 
de zile.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Masura complementara propusa pentru a fi 

Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:  
 Art. 89. - Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii 
contraventionale, agentul constatator poate 
propune una dintre următoarele masuri 
complementare:  
 1. suspendarea derularii campaniei publicitare 
care incalca prevederile art. 8 si 9, pana la 
intrarea in legalitate. 
2. suspendarea activitatii de creditare, pe tipuri de 
produs de creditare, pana la intrarea in legalitate 
si/sau aducerea tuturor contractelor similare in 
conformitate cu prevederile legale, in termen de 
30 de zile. 
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Este necesara si masura de 
suspendare a campaniei 
publicitare, daca aceasta nu 
respecta prevederile legale.  
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aplicata potrivit alin. (1) se dispune prin ordin emis 
de conducatorul Autoritatii Nationale pentru 
Protectia Consumatorilor.  
   (3) Ordinul emis potrivit alin. (2) poate fi 
contestat la instanta de contencios administrativ, in 
conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 

 

 
 
Art. 91. - De la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta, prevederile Legii nr. 
190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii 
imobiliare, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se aplica numai contractelor incheiate cu 
persoane juridice, cu exceptia art. 11 si 12, art. 13 
alin. (2), art. 18 si 19 care se aplica si contractelor 
incheiate cu consumatori persoane fizice.  

Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
Art. 91 - De la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, 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. 1 alin . (2), art. 2 lit. a) – g), art. 3 
- 5, art. 10  - 12, art. 13 alin. (2), art. 16 - 25, art. 
27- 281 şi art. 33-34 care se aplică şi contractelor 
încheiate cu consumatori persoane fizice 
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Dispozitia se completeaza cu 
articole din Legea nr. 190/1999 
si pentru persoanele fizice. 
 
 

 

 Dupa articolul 96 se introduce un nou articol, 
art.97 cu urmatorul cuprins: 
Art. 97 - (1) Pentru contractele aflate in curs de 
derulare, prezenta lege se aplica in termen de 90 
de zile de la data intrarii in vigoare. In acest 
termen creditorii au obligatia ca sa asigure 
conformitatea contractului cu dispozitiile 
prezentei legi.  
(2) Modificarea contractelor aflate in derulare se 
va face prin acte aditionale in termen de 90 de 
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.  
(3) Creditorii au obligatia de a pune la dispozitia 
consumatorilor actele aditionale cu cel putin 15 

 
 
Este necesara modificarea 
contractelor din portofoliul 
bancilor pentru ca toti 
consumatorii sa beneficieze de 
prevederile legale. 
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zile inainte de expirarea termenului prevazul la 
alin. 2.  
(4) Creditorul trebuie sa poata face dovada ca a 
depus toate diligentele pentru informarea 
consumatorului cu privire la semnarea actelor 
aditionale.  
(5) Se interzice introducerea in actele aditionale a 
altor prevederi decat cele din prezenta lege. 
Introducerea in actele aditionale a oricaror altor 
prevederi decat cele impuse de prezenta lege sunt 
considerate nule de drept.  
(6) Nesemnarea de catre consumator a actelor 
aditionale prevazute la alin. (2) este considerata 
acceptare tacita. 
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