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LEGE

privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi la cesiunea de
creanţe

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori, creditorii financiari şi 

entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare de creanţe, stabilind reguli de protecţie a 

consumatorilor contra dobânzilor excesive, în scopul menţinerii echilibrului contractual şi al 

asigurării integrităţii pieţei financiar-bancare interne.

Art. 2. - (1) în sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii:

a) consumator - persoana fizică ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale 

comerciale sau profesionale, inclusiv codebitorul şi fideiusorul care nu are calitatea de asociat, 

acţionar semnificativ, administrator, director sau membru al organelor de conducere la 

debitorul principal-persoană juridică. Sunt asimilaţi fideiusorului şi girantul şi avalistul unei 

cambii sau al unui bilet la ordin care garantează prin semnătura pe cambie sau pe biletul la 

ordin o creanţă care intră sub incidenţa prezentei legi;

b) cesiune de creanţe - orice transfer al unei creanţe individuale sau a unui portofoliu de 

creanţe de la o un creditor financiar la un terţ, inclusiv o entitate care desfăşoară activitatea de 

recuperare de creanţe sau o entitate ce are drept obiect de activitate emiterea de instrumente 

financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanţe, în conformitate cu prevederile OUG 

nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 

privind contractele de credit pentru consumatori

c) creditor financiar - o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, 

denumită în continuare BNR, o sucursală din România a unei instituţii de credit străine, o



instituţie financiară nebancară sau o entitate care desfăşoară activitatea de recuperare de 

creanţe;
d) contractul de credit- este actul juridic voluntar prin care un creditor financiar acordă sau 

promite să acorde unui consumator o amânare la plată, un împrumut sau alte facilităţi 

financiare similare, iar debitorul se obligă să achite sau să ramburseze în rate o sumă de bani, 

la care se adaugă şi dobânda şi celelalte costuri ale creditării;

e) creanţă litigioasă - o creanţă asupra căreia există un proces sau care face obiectul unei 

urmăriri silite;

f) credit ipotecar pentru investiţii imobiliare - este creditul acordat în scopul efectuării de 

investiţii imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie decât cea locativă ori în scopul 

rambursării unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior.

Acordarea creditului este garantată cel puţin cu ipoteca asupra imobilului care face obiectul 

investiţiei imobiliare pentru finanţarea căreia se acordă creditul, respectiv cu ipoteca asupra 

imobilului obiect al investiţiei imobiliare pentru finanţarea căreia a fost anterior acordat un 

credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, a cărui rambursare urmează a fi astfel finanţată;

g) credit de consum - creditul sau împrumutul a cărui valoare maximă este 100.000 lei, şi a 

cărei perioadă maximă de rambursare este de 5 ani, nefiind garantat cu ipotecă imobiliară.

h) dobânda anuală efectivă - denumită în continuare DAE - costul total al creditului pentru 

consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, după caz, inclusiv 

costurile deschiderii şi menţinerii unui anumit cont, costurile utilizării unui mijloc de plată atât 

pentru tranzacţii, cât şi pentru trageri din acel cont, precum şi alte costuri legate de 

operaţiunile de plată sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator, ori de câte ori 

deschiderea unui cont sau menţinerea acestuia este obligatorie pentru obţinerea creditului sau 

pentru obţinerea acestuia în conformitate cu termenii şi condiţiile oferite, egală, pe o perioadă 

de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor - trageri, rambursări şi costuri, viitoare 

sau prezente, convenite de creditor şi de consumator;

i) valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie pe baza unui 

contract de credit;

j) valoarea totală plătibilă de către consumator - suma dintre valoarea totală a creditului şi 

costul total al creditului pentru consumator;
k) costul total al creditului pentru consumator- toate costurile, inclusiv dobânda, 

comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în 

legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor 

notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele 

de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea



acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract 

de servicii;

1) dobânda excesivă- dobânda anuală efectivă care depăşeşte plafoanele stabilite la art. 4-6 

Art. 3.- (1) Calitatea de consumator care acţionează în scopuri personale sau familiale se 

prezumă şi se analizează în raport de contractul care intră sub incidenţa prezentei legi, şi nu de 

întreaga activitate a debitorului.

(2) în sensul prezentei legi, are calitatea de consumator şi codebitorul, precum şi fîdeiusorul 

care nu are calitatea de asociat, acţionar semnificativ, administrator, director sau membru al 

organelor de conducere la debitorul principal-persoană juridică.

(3) Sunt asimilaţi fideiusorului şi girantul şi avalistul unei cambii sau al unui bilet la ordin care 

garantează prin semnătura pe cambie sau pe biletul la ordin o creanţă care intră sub incidenţa 

prezentei legi.

Art. 4. - (1) în cazul în care creditorul financiar este o instituţie financiară nebancară, dobânda 

anuală efectivă la creditele ipotecare pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi cu mai mult de 

opt puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR pe piaţa financiar- 

bancară internă.

Art. 5. - Dobânda anuală efectivă în cazul creditelor de consum nu poate depăşi cu mai mult de 

15 puncte procentuale dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR.

Art. 6. - Prin excepţie de la prevederile art. 5, în cazul creditelor de consum în valoare maximă 

de 15.000 lei, valoarea totală plătibilă de către consumator nu poate depăşi dublul valorii 

totale a creditului.
Art. 7. - Dacă nivelul dobânzii anuale efective este mai ridicat decât plafoanele stabilite la art. 4- 

6, acest nivel va fi redus, în mod corespunzător, la cererea consumatorului, fie pe cale amiabilă, 

fie printr-o hotărâre judecătorească.
Art. 8. - (1) în situaţia depăşirii plafoanelor prevăzute la Art. 4-6, consumatorul va solicita 

creditorului financiar revizuirea contractului, iar creditorul financiar este obligat să efectueze, 

în termen de maxim 45 de zile de la primirea cererii corespunzătoare a consumatorului, o 

propunere, în scris, de revizuire a contractului, ţinând cont de situaţia financiară, inclusiv din 

perspectiva gradului maxim de îndatorare.

(2) Propunerea de revizuire a contractului va conţine reducerea sau ştergerea parţială a unor 

obligaţii ale consumatorului, reeşalonarea sau refinanţarea acestora ori, după caz, darea în plată 

a imobilului ipotecat, în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor imobile în 

vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

/



(3) în caz de refuz explicit al cererii de revizuire amiabilă a contractului sau în caz de întârziere 

cu mai mult de 45 de zile a răspunsului la o astfel de cerere, consumatorul va putea solicita 

instanţei competente adaptarea judiciară a contractului.

(4) De la data depunerii cererii de adaptare judiciară a contractului, efectele acestuia asupra 

consumatorului se suspendă.
(5) în cazul în care instanţa respinge cererea de adaptare judiciară a contractului, creditorul 

financiar va putea pretinde dobânzi, comisioane, penalităţi şi alte accesorii ale creanţei numai 

dacă reclamantul a formulat cererea cu rea-credinţă.

(6) Dispoziţiile art. 200 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile cererii de adaptare judiciară a 

contractului, formulată conform alineatului anterior.

(7) Dispoziţiile alin. (1) - (6) se aplică şi în cazul în care creanţele rezultate din contractele de 

credit sau de împrumut au fost cesionate sau extemalizate în alt fel de către instituţia de credit 

sau de către instituţia financiară nebancară către un terţ.

(8) Dispoziţiile alin. (1) - (7) nu împiedică aplicarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive 

din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu completările 

ulterioare, şi nici aplicarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 

privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Dispoziţiile din dreptul comun referitoare la nulitate sau la alte cauze de înlăturare, totală sau 

parţială, a efectelor contractului, se aplică numai dacă sunt favorabile consumatorilor.

(10) . în caz de nulitate absolută a contractului, repunerea în situaţia anterioară priveşte doar 

capitalul, nu şi dobânzile, comisioanele, penalităţile şi celelalte costuri ale capitalului.

Art. 9. Constituie practică comercială incorectă a creditorilor financiari şi se sancţionează 

conform Legii nr.363/2007, cu modificările şi completările ulterioare:

a) stipularea şi utilizarea de dobânzi excesive sau de clauze privind costul total al creditului care 

determină depăşirea plafoanelor maximale de costuri prevăzute la art. 4-6 din prezenta lege;

b) stipularea şi utilizarea de dobânzi penalizatoare care depăşesc totalul sumei acordate cu titlu 

de împrumut sau de credit;

c) stipularea şi utilizarea de dobânzi asupra sumelor care conţin dobânzi sau ascunderea cu rea- 

credinţă de dobânzi şi anatocisme sub alte denumiri de costuri sau sub stipulaţii destinate, 

aparent, reglementării altor aspecte ale raporturilor juridice cu consumatorii.

d) utilizarea de comisioane, speze, prime sau alte accesorii ale creditului, cu intenţia de 

ascundere a dobânzilor excesive



Art. 10. - în scopul echilibrării prestaţiilor şi al reducerii riscurilor generate de astfel de 

contracte, prezenta lege este aplicabilă şi contractelor în derulare.

Art. 11. - (1) Dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 

remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările 

ulterioare, nu se aplică în situaţia în care debitorul este un consumator, iar creanţa rezultă dintr- 

un contract cu un creditor financiar.

(2) Dispoziţiile art. 53 şi 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016, cu modificările 

ulterioare, rămân aplicabile raporturilor juridice reglementate de prezenta lege.

(3) Contractele de împrumut încheiate între persoane fizice se supun dispoziţiilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.

Art. 12. - (1) în vederea transparentizării activităţii de cesiune de creanţe, la momentul 

transferului creanţei individuale ori în cadrul unui portofoliu de creanţe, consumatorul este 

informat cu privire la cuanîumul sumei datorate, fiindu-i prezentate şi documentele justificative, 

cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de OUG 52/2016

(2) Se interzice entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare a creanţei să perceapă de la 

debitor o sumă totală care să depăşească cuantumul creanţei, certificat de creditor la momentul 

încheierii contractului de cesiune.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art.75 şi 
art. 76 din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI

Ludovic ORBAN Anca Dana DRAGU



EXPUNERE DE MOTIVE

1. Dobânda excesivă practicată de creditorii financiari în raporturile juridice cu consumatorii 

cauzeaza pierderi de bani, resurse şi energie, precum si pierderea şansei de alocare a acestora în 

scopuri mai legitime şi mai raţionale decât profitul unui număr foarte mic de entităţi economice.

2. în sensul prezentei legi, dobânda excesivă reprezintă practic orice dobândă anuală efectivă 

care depăşeşte pragurile prevăzute în cuprinsul legii, la articolele 4-6. Scopul principal al 

reglementării propuse vizează limitarea costului total al creditării, stimulând astfel accesul
A

consumatorilor de credite prin creşterea încrederii în sistemul fmanciar-bancar. In acest scop, în 

funcţie de creditor, pentru creditele de consum au fost introduse praguri diferite ale dobânzii 

anuale efective, definită ca fiind, au fost introduse praguri diferite ale dobânzii anuale efective, 

definită ca fiind „costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din 

valoarea totală a creditului, după caz, inclusiv costurile deschiderii şi menţinerii unui anumit 

cont, costurile utilizării unui mijloc de plată atât pentru tranzacţii, cât şi pentru trageri din acel 

cont, precum şi alte costuri legate de operaţiunile de plată sunt incluse în costul total al 

creditului pentru consumator, ori de câte ori deschiderea unui cont sau menţinerea acestuia este 

obligatorie pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea acestuia în conformitate cu 

termenii şi condiţiile oferite, egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor 

angajamentelor - trageri, rambursări şi costuri, viitoare sau prezente, convenite de creditor şi 

de consumator”.

în vederea unei raportări corecte la evoluţia pieţei, pragurile introduse sunt flexibile, stabilite 

prin raportarea la dobânda practicată de Banca Naţională la facilitatea de creditare.

3. Din practicarea liberă, nelimitată, a dobânzii excesive, economia pierde în ansamblul ei, 

întrucât arbitrariul comerţului cu bani reprezintă opusul libertăţii economice şi frâna dezvoltării. 

Dobânda excesivă determină o reducere a volumului de creditare, afectând indirect economia, 

prin blocarea creşterii economice. Costurile mari ale creditului răpesc debitorilor şansa de a 

consuma, iar economiei sume mari de bani alocate plăţii dobânzilor excesive', ceea ce înseamnă 

reducerea colectării de tva la bugetul central, reducerea locurilor de muncă, scăderea intenţiei de 

investiţie şi, în genere, scăderea încrederii în viitor. Or, o astfel de involuţie neutralizează 

conceptul însuşi de economie de piaţă, care se bazează pe creşterea consumului şi a investiţiilor

'Cu ocazia dezbaterii publice si legislative a indicelui de dobanda la creditele interbancare in lei (Robor) 
a rezultat ca numai din reducerea cu un procent a costului de referinţa al creditelor de retail (reducere 
rezultata din Înlocuirea Robor cu URC) se economiseşte 1 (un) miliard de lei anual, bani care raman in 
consum si produc tva. Aceşti bani au fost capturaţi, an de an, de dobânzile excesive practicate de 
creditorii financiari.



productive. Economia pierde din faptul în sine al tolerării dobânzilor excesive, care cauzează 

încetinirea sau stoparea creşterii economice.

4. Contractarea în masă, expresie a comerţului în volume mari, semnifică utilizarea unor 

contracte de adeziune, donate în milioane de exemplare. Un contract care utilizează dobânzi 

excesive, întrucât este un contract de adeziune, înseamnă un risc incremental de dificultăţi 

financiare pentru creditor, întrucât rezultanta acestuia nu este un singur debitor ruinat sau un 

număr gestionabil de debitori supra-îndatoraţi, ci o masa uriaşa de astfel de debitori. Dificultăţile 

financiare cauzate de reverberaţia în masă a problemelor cauzate de dobânzile excesive pot 

degenera, cauzând în cele din urmă dificultăţi (insolvenţa sau chiar în faliment) inclusiv pentru 

creditorii financiari. In al doilea rând, comerţul înseamnă transparenţă, echilibru şi concurenţă 

onestă, şi nu capcane juridice întinse părţilor^. O practică extinsă, nelimitată şi nesancţionată la 

timp a dobânzilor excesive impusă clienţilor săi de un anumit creditor financiar poate determina, 

din partea concurenţilor acestuia, o reacţie în oglindă, de repetare a acestei practici. De aceea, 

aceasta legislaţie este o încurajare a creditorului de stopa practicarea dobânzilor excesive (sau a 

altor forme de abuz economic). Tentaţia repetării comportamentului abuziv sau neonest al unui 

creditor financiar de către concurenţii săi poate fi anihilată prin efectul de descurajare pe care îl 

poate avea sancţiunea aplicabilă pentru practicarea dobânzilor excesive (şi a altor forme de abuz 

economic).

5. Costul tuturor produselor şi serviciilor care se comercializează conţine costul cu dobânzile şi 

celelalte costuri bancare achitate de cei care se împrumută pentru a produce acele bunuri şi 

servicii. Nu numai consumatorii care se împrumută pentru a consuma trebuie să achite 

creditorilor financiari dobânzi si alte costuri bancare, ci şi consumatorii care plătesc din resurse 

financiare proprii ceea ce consumă. Fiecare actor economic cu care consumatorul 

interacţionează are dobânzi şi alte costuri ale creditului de plătit, pe care le integrează în preţul 

la care îşi vinde bunurile sau serviciile. Din studii recente rezultă ca cca. 46% din preţul tuturor 

produselor şi serviciilor care circulă pe piaţă înseamnă costuri generate de dobânzile bancare^ 

Coeficientul de intermediere financiară în România este de 49%, de unde concluzia că aceste 

studii sunt foarte aproape de realitate. România are, însă, o economie subterană în care circulă 

cca 41 de miliarde de euro.

Datoriile artificial majorate de dobânzile excesive adâncesc şi mai mult tributul pe care 

societatea, în ansamblul său, si fiecare consumator, în mod individual, trebuie să îl plătească

^Vezi G. Akerloff si Fr. Schiller, Phishing for phools (La pescuit de fraieri. Economia manipulării si a 
înşelăciunii, Editura Publica, 2016).
^Tim O’Reilly, It’s time to rewrite the rules of our economy, publicat aici: http://evonomics.com/rewrite- 
the-rules-of-the-economv-tim-oreillv/.

http://evonomics.com/rewrite-the-rules-of-the-economv-tim-oreillv/
http://evonomics.com/rewrite-the-rules-of-the-economv-tim-oreillv/


creditorilor financiari. Din dobânzile excesive pierd nu numai consumatorii care se împrumută 

cu dobânzi excesive, cu sau fără conştiinţa caracterului excesiv al dobânzilor, ci şi consumatorii 

care nu se împrumută la bănci şi chiar consumatorii care nici măcar nu interacţionează cu 

băncile. Statistici recente ne infatisează o realitate greu de conceput într-o economie de piaţă si 

o societate de consum. Doar 15% din creditele acordate finanţează economia (accentul fiind pus, 

chiar şi în aceste condiţii minimale, pe construcţia de case şi pe cumpărarea de maşini), restul de 

85% fiind “rulat”, într-un interminabil loop al schimburilor de riscuri.

6. Optimizarea contractului prin menţinerea dobânzii în limite rezonabile, suportabile de către 

debitor este benefică şi asiguratorie pentru continuitatea afacerii creditorilor financiari. Creşterea 

părţii din salariu sau din venitul periodic care rămâne la dispoziţia debitorului prin reducerea 

poverii dobânzii excesive duce la creşterea economică generată de consumul sănătos, urmată de 

reducerea şomajului prin noile locuri de muncă rezultate, precum şi la creşterea gradului de 

economisire (din care, în primul rând, băncile profită, întrucât economiile populaţiei se 

păstrează, de regula în depozite bancare), la scăderea costurilor cu asistenţa socială şi, mai ales, 

la reducerea gradului de supra-îndatorare a populaţiei, ceea ce relaxează bilanţurile creditorilor 

financiari, reducând numărul eşecurilor de creditare şi al rebuturilor contractuale cauzate de 

excesul de dobândă şi de alte potenţiale abuzuri de putere economică.

7. Dobânda excesivă este o formă vinovată de speculaţie a stării de nevoie şi a vulnerabilităţii 

debitorului, care poate determina imoralitatea, ilegalitatea sau falsitatea cauzei contractului care 

generează datorii băneşti, cu consecinţa punerii în circuitul juridic a unor rebuturi contractuale, 

oricând atacabile în justiţie de persoanele interesate. Un contract care are o cauză ilicită sau 

imorală este nul absolut (art.1238 alin.2 Cciv). Cauza este ilicită şi atunci când contractul este 

doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative (art. 1237 Cciv).

8. Dreptul nostru intern, pana în anul 2000, a fost întotdeauna protectiv pentru debitorul - 

persoana fizică, în privinţa dobânzilor la care ar fi putut obligat, inclusiv în raporturile acestuia 

cu creditorii financiari. Legiuitorul a stabilit, succesiv, limite maxime ale dobânzii, interdicţia 

anatocismului (dobânda la dobânda), precum şi caracterul fix al dobânzii aplicabile debitorului - 

persoană fizică.

Clauza penală în contractele de împrumut, precum şi anatocismul (dobânda la dobândă) au fost 

interzise prin art. 3 din Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte, 

începând cu un decret-lege din 5 mai 1938, în legislaţie a fost introdus conceptul de limitare a 

dobânzilor, din raţiuni de protecţie a simplilor particulari contra camătei. în principiu, nivelul 

ratei dobânzii nu putea fi stabilit la mai mult de 4% peste dobânda practicată de BNR. Printr-un 

decret din perioada comunistă (Decretul nr.311/9 august 1954), aplicat inclusiv după Revoluţia 

din decembrie 1989, dobânda a fost fixată la maxim 6% pe an^.



începând cu anul 2000, când s-a emis OG nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale, s-a renunţat 

în mod nejustificat la principiul plafonării dobânzilor în beneficiul debitorilor - persoane fizice. 

Aceasta decizie greşită de politică economică şi monetară a determinat reluarea practicilor de 

exploatare a debitorilor şi a subminat eforturile de relansare a economiei naţionale^

9.Un raport din anul 2010 al unei comisii de experţi, însuşit oficial de Comisia Europeană, reţine 

că, în Europa (nu şi în România), există state în care dobânzile anuale efective sunt plafonate^ 

Forma în care legiuitorul a ales să intervină şi să reglementeze dobânzile diferă de la un stat la 

altul, însă principiul plafonării a fost introdus în scopul limitării dobânzilor excessive ori a 

practicilor de tip camătă.

Printr-o simplă analiză asupra legislaţiei europene în materie, putem constata faptul că 14 State 

Membre ale Uniunii Europene au introdus reglementări care vizează o limitare a costului total al 

creditării (Belgia, Franţa, Germania, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Polonia, 

Portugalia, Slovacia, Slovenia si Spania), fie prin limitarea diferitelor categorii de dobânzi (de 

exemplu, dobânda penalizatoare este plafonată în state precum Polonia, Belgia, Spania) fie prin 

introducerea unui plafon aferent dobânzii anuale efective pentru fiecare categorie de credit. De 

exemplu, în Franţa, una din tarile cu o tradiţie îndelungata în folosirea plafoanelor pentru costul 

total al creditării, valoarea DAE (TAEG-Tax Effective Global) este strict reglementată oferind 

un grad sporit de protecţie consumatorilor. Astfel, rata dobânzii la imprumuturi nu poate depăşi 

cu mai mult de 33% DAE medie a pieţei rezultând astfel plafoane diferite în funcţie de tipul de 

credit şi suma împrumutată.

Codul consumatorului (Art. L. 313-3), respectiv Codul Financiar şi Monetar (Art. L.313-5), 

definesc dobanda de tip camătă ca fiind dobânda care depăşeşte cu 33% dobânda medie 

practicată pe piaţă pentru respectiva categorie de credit.

De cele mai multe ori, plafoanele introduse în legislaţia statelor europene sunt ajustabile, 

tinandu-se astfel cont de evoluţia pieţelor financiare (doar trei state europene au optat pentru 

plafoane fixe, respectiv Malta, Irlanda, Grecia). Restul statelor europene care au introdus 

reglementări, au folosit plafoane relative, bazate o rata de referinţă, utilizând formule de calcul

■•Potrivit art. 1 din Decretul nr.311/1954 (act normativ abrogat de-abia în 1998), “în cazul cînd potrivit dispoziţiilor 
legale sau prevederilor contractuale, o obligaţie este producătoare de dobinzi, tară să se arate cuantumul acestora, se 
va plaţi dobinda legală, care se stabileşte la 6% (şase la suta) pe an”. Foarte ferm si foarte precis, art. 2 din acelaşi 
decret dispunea: “dobînda stabilită în convenţii nu poate depăşi dobinda legală prevăzută de art. 1; obligaţia de a 
plaţi o dobinda mai mare este nulă de drept şi creditorul care a pretins o asemenea dobinda pierde şi dreptul la 
dobinda legală, deosebit de aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea penală; dobînzile încasate în asemenea cazuri 
de creditori, revin statului”.
Aceasta este o constatare a unei comisii de experţi numiţi ce CE pentru a analiza efectele nocive asupra 
economiei si societarii ale dobânzilor camataresti. A se vedea: 
http://ec.europa.eu/intemal market/finservices-retail/docs/credit/irr report en.pdf
‘http://ec.europa.eu/intemal market/fmservices-retail/docs/credit/irr report en.pdf.

http://ec.europa.eu/intemal_market/finservices-retail/docs/credit/irr_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/intemal


în care au folosit ca reper fie valoarea medie a dobânzii anuale efective (rata endogenă), fie rata 

dobânzii legale (rata exogenă)

La nivelul statelor europene, reglementările sunt fie directe, pe diferite categorii de dobânzi 

(remuneratorie, penalizatoare), fie indirecte, reflectându-se in costul total al ereditarii. în ceea 

ce priveşte reglementările privind plafonările directe, sunt impuse limite mai ales pentru 

dobânzile penalizatoare (de exemplu în Belgia, Grecia, Slovenia) aceasta măsură fiind, în unele 

state europene, dublată de condiţii privind interzicerea capitalizării dobânzii (Spania, Slovenia). 

De altfel, în Spania, dobânda penalizatoare este reglementată in funcţie de fiecare categorie de 

credit, fie ipotecar, imobiliar sau de consum, existând plafoane impuse în funcţie de dobânda 

legală (formulele de calcul a plafoanelor dobânzii penalizatoare sunt, după cum urmează: de trei 

ori dobânda legală în cazul creditelor ipotecare, 3% + dobânda remuneratorie în cazul creditelor 

imobiliare, de 2.5% ori dobânda legală în cazul creditelor de consum). în cazul Spaniei, 

legislaţia prevede interzicerea capitalizării dobânzii penalizatoare, orice prevedere contractuală 

contrară fiind ilegală. O reglementare simliară, referitoare la interdicţia de capitalizare a 

dobânzii, regăsim şi în legislaţia din Sovenia, acolo unde dobânda penalizatoare este plafonată, 

fiind interzisă introducerea unor prevederi în înţelegerile contractuale dintre părţi care să 

exceadă plafonul stabilit prin lege (Articolul 27a din Legea privind Protecţia Consumatorului). 

Restricţii referitoare la dobânzile penalizatoare se aplică şi în Belgia, acolo unde Codul Civil 

prevede şi condiţii restrictive referitoare la posibilitatea capitalizării dobânzii sau la 

comisioanele de plată anticipată.

In Romania, lipsa unei reglementari care sa introducă un plafon maxim pentru costul creditelor 

acordate populaţiei, a permis practicarea unor dobânzi mult peste media europeana, precum si 

existenta unor abuzuri uriaşe atat din partea băncilor cat si din partea IFN -urilor (dobânzi de 

peste 2000%). Cu toate acestea, creditele acordate de IFN-uri, care nu sunt supuse niciunui 

control şi niciunei supravegheri a BNR, sunt “căutate” de consumatori întrucât promotorii insistă 

pe facilitatea accesării acesteia şi pe valoarea mică, “justificată” de nevoia urgentă şi de 

restriştea sau chiar nefericirea împrumutatului, de unde rezultă o mare plajă de practici 

comerciale incorecte, cea mai gravă fiind camuflarea sub cuvinte, expresii şi slogane deceptive a 

unor costuri ale creditării uriaşe’. Tocmai de aceea, actuala propunere de reglementare vizează

’Spre exemplu, consumatorului i se prezintă “produsul” ca fiind un împrumut fără dobândă (ascimzându- 
se informaţia esenţială ca o întârziere chiar şi de o zi a ratelor determină penalităţi uriaşe) sau ca fiind un 
împrumut convenabil cu dobândă de câteva zeci de lei pe zi (disimulând intenţionat informaţia esenţială 
ca termenul de rambursare nu este pe zile, ci pe luni sau pe ani, de unde rezultă dobânzi în valori 
nominale enorme). Piaţa creditelor mici si a micro-creditelor, neinteresante pentru banei (cu excepţia 
celor care au utilizat oportunitatea, constituindu-si, imprudent si ne-concurential, IFN-uri proprii, care 
canibalizează afacerea bancară), a proliferat, determinând apariţia a peste 260 de IFN-uri. Cu dobânzi si 
comisioane calculate in sute sau chiar mii de puncte procentuale, fara ca vreo instituţie sa le “deranjeze”,



stoparea abuzurilor generate de practicarea unor dobânzi uriaşe şi nejustifîcate care, cel mai 

adesea se închid prin falimentul consumatorului.

10. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a confirmat recent că dobânzile din contractele 

de credit trebuie plafonate la nivelul celor obişnuite, iar dobânzile moratorii (penalităţile de 

întârziere) excesive trebuie eliminate din contract.
în cauzele reunite C-96/16 si C-94/17 (Banco Santander SA si Rafael Ramon Escobedo Cortes), 

CJUE a decis: “(0 o clauză nenegociată a unui contract de împrumut încheiat cu un consumator 

care stabileşte rata dobânzilor moratorii aplicabile este abuzivă, pentru motivul că impune 

consumatorului care întârzie la plată să achite o sumă disproporţionat de mare drept 

compensaţie, din moment ce această rată depăşeşte cu mai mult de două puncte procentuale rata 

dobânzilor obişnuite prevăzută în acest contract; (ii) consecinţa caracterului abuziv al unei 

clauze nenegociate a unui contract de împrumut încheiat cu un consumator care stabileşte rata 

dobânzilor moratorii constă în eliminarea totală a acestor dobânzi, dobânzile obişnuite prevăzute 

în acest contract continuând să curgă”.

în ultimii ani, şi alte state europene manifestă o creşetere îngrijorătoare a ponderii creditelor 

acordate de IFN-uri ceea ce a determinat introducerea unor măsuri de reglementare 

suplimentare, dedicate acestor categorii de îmrumuturi (state precum Italia sau Spania se 

confruntă cu o creştere a acestor categorii de împrumuturi, ceea ce a determinat intervenţii 

legislative).

O dobândă excesivă (cămătărească) este nu numai rezultatul inserării unor clauze abuzive în 

contractul de împrumut, ci şi expresia unei cauze ilicite a contractului sau a unui doi (inducere 

intenţionată în eroare) în dauna debitorului, adică motive de nulitate absolutăl Alături de alte 

clauze care reglementează obligaţii financiare ale debitorului (cum ar fi clauza de trecere a 

întregului risc valutar pe seama debitorului sau penalităţile), dobânda cămătărească (excesivă) 

poate duce la ruina debitorului şi, indirect, la lipsirea creditorului de sursa de lichiditate 

asigurată, până la instalarea stării de supra-îndatorare sau de ruină a debitorului, de contractul 

aflat în derulare. Pe lanţul de obligaţii comerciale ale creditorilor, mai ales în cazul în care există 

o pluralitate de debitori ai săi aflaţi în stare de ruină, pot apărea sincope şi chiar încetări ale 

plăţilor, cu consecinţa transmiterii acestei „contaminări” în întregul sistem.

nici nu mai este util ca cei implicaţi sa isi asume riscul răspunderii penale pentru cămătărie. Este mult 
mai profitabil si mai sigur sa isi constituţie IFN-uri, prin intermediul carora sa exploateze la maxim 
nevoile si nefericirea populaţiei aflata in situaţie vulnerabila.
Trebuie remarca ca Ghidul (Comunicarea) CE de interpretare si aplicare a Directivei clauzelor abuzive, 
publicat in luna iulie 2019, utilizează fara reţinere conceptul de “cămătărie”, fara reţinere. Aşadar, 
Aceasta noţiune juridică, în mod oficial, este desprinsă de înţelesul său restrâns, peiorativ şi penal, având 
sensul larg (şi normal) de dobânda excesivă.



11. în vederea transparentizării suplimentare a procesului de cesiune de creanţe şi totodată, 

pentru a evita creşterea excesivă a costului total al creditării pentru un consumator a cărei 

creanţă a fost cesionată către o entitate care desfăşoară activitatea de recuperare de creanţe, 

actuala propunere legislativă vizează introducerea unui plafon care să limiteze valoarea totală 

plătibilă de către consumator la cuantumul creanţei -a cărei valoare este certificată de bancă la 

momentul încheierii contractului de cesiune, în conformitate cu reglementările Ordonanţa de 

urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 

privind contractele de credit pentru consumatori.

Limitarea valorii totale plătibile de către consummator la valoarea creanţei, certificată la 

momentul încheierii contractului de cesiune, va permite eliminarea situaţiilor abuzive întâlnite în 

practică, situaţii în care sumele plătite de consumatorii finali au crescut considerabil în urma 

procesului de cesiune, determinând imposibilitatea debitorilor de a plătii şi, în multe dintre 

cazuri, chiar falimentul personal al acestora.

12. O economie de piaţă şi o societate ghidată de valori supreme, cum sunt dreptatea, egalitatea 

de şanse şi libertatea individuală, nu pot prolifera şi nu se pot consolida în lipsa unui necesar 

echilibru al raporturilor juridice dintre creditori şi consumatori.
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