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OPINIE 
asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind contractele de credit pentru proprietăţii rezidenţiale 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.12, ale Protocolului nr.1 şi ale 
Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona, precum şi alte art.17 din Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru 
verificarea principiului subsidiarităţii şi examinarea fondului, cu Propunerea de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit 
pentru proprietăţii rezidenţiale, transmisă cu actul nr.1/E/18.04.2011. 
  Guvernul României, prin Nota Departamentului de Afaceri Europene – 
Direcţia Coordonare Poziţii Piaţă Internă, subliniază că România sprijină demersurile 
de consolidare a sectorului financiar,  de protejare a intereselor consumatorilor prin 
implementarea unui cadru uniform de reglementare. 
  Propunerea are ca obiectiv atât crearea unei pieţe privind contractele de 
credit unice, eficiente şi competitive pentru consumatori, cât şi stabilitatea financiară. 
  Verificarea principiului subsidiarităţii şi examinarea fondului au avut 
loc în şedinţa comisiei din data de 18 mai 2011. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Băncii Naţionale a 
României: doamna Paula Moranciu – expert şi domnii Ştefan Cristian – director 
adjunct şi Adrian Dumitrescu – consilier juridic. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au constatat că nu este încălcat 
principiul subsidiarităţii, iar în ce priveşte examinarea fondului s-au evidenţiat o 
serie de probleme: 

- trebuie să se ţină cont de măsurile legislative deja existente în acest 
domeniu în statele membre; 

- în statele membre care au legislaţia deja extinsă şi la creditele 
ipotecare, consumatorii nu ar trebui lipsiţi de drepturile câştigate; 

- armonizarea deplină nu este întotdeauna necesară sau adecvată: 
structura pieţelor locuinţelor şi a pieţelor ipotecare diferă considerabil de la un stat 
membru la altul; 
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- nu se reglementează transparenţa acordării creditelor, fiecare stat 
membru îşi stabileşte aceste criterii ; 

- există o singură formulă de calcul DAE, dar sistemul de calcul este 
specific fiecărei ţări. De preferat ar fi ca acest sistem să fie unic pentru Uniunea 
Europeană. 

Propunerea de Directivă prezintă şi puncte pozitive:  
- în acest moment în ţara noastră nu există un act normativ care să 

reglementeze activitatea intermediarilor. Acest lucru se rezolvă prin această 
Directivă; 

- Directiva prevede standardizarea informaţiei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Viorica Petraşcu 
Consilier parlamentar, 
Isabela Robe 


