
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare  

                       Bucureşti,  23.09.2014 
                       Nr. 4c-1/129   

                    PL-x 345/2014 
 
 

                                                             AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele  
de credit pentru consumatori 

 
 

               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, transmis cu adresa                 
nr. PL-x 345 din 23 iunie 2014, înregistrată sub nr. 4c-1/129 din  23 iunie  2014.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 18 iunie 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au dezbătut 
iniţiativa legislativă menţionată mai sus, pe parcursul mai multor şedinţe,  
dezbaterile finalizându-se în şedinţa din  30 septembrie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 
propuneri, transmis cu adresa nr. 301 din 24 martie 2014 şi punctul de vedere al 
Guvernului, transmis cu adresa  nr. 8103/DRP din 18 septembrie 2014, prin care 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi transmite observaţiile şi 
propunerile formulate de Banca Naţională a României, urmând ca acestea să  
fie discutate în cadrul procesului legislativ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu 
amendamente admise, care sunt redate în anexa la prezentul aviz.  
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
            PREŞEDINTE                           SECRETAR   
   
           Mihai TUDOSE                                                     Cornel ITU 
 
 
 
 
 
                         Şef serviciu                                                                                   
                Graziella Segărceanu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE : 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 50/2010 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. Art. 14. ─ (1) Informaţiile 

prevăzute la art. 11 cuprind 
următoarele: 
…………………………….. 
p) garanţiile solicitate; 
 

 
1. La articolul 14, după litera p) a 
alineatului (1) se introduce o nouă literă, 
litera p1) cu următorul cuprins: 
 
,,p1) - dreptul consumatorului la conversia 
creditului în valută şi condiţiile în care se 
realizează conversia;” 
 
                        Autor: Comisia economică 

 

2. --------------------------------- 1. La Capitolul IV, după Secţiunea a 
2-a se introduce o nouă secţiune, 
Secţiunea a-21-a, cu următorul 
cuprins: 

„Secţiunea a-21-a  
Informaţii şi drepturi ce trebuie 
incluse în contractele de credit în 
moneda străină" 
 
 
Art.491.- (1) Creditorul se asigură că, în 
cazul în care un contract de credit se referă 
la un împrumut în monedă străină, să fie 
cuprins în cadrul acestuia, la momentul 
încheierii contractului, dreptul 
consumatorului de a putea converti 
contractul de credit într-o monedă 
alternativă, în condiţii specificate. 

2. La CAPITOLUL IV, Informaţii şi 
drepturi privind contractele de credit, 
după SECTIUNEA a 2-a Informaţii ce 
trebuie incluse în contractele de credit se 
introduce o nouă secţiune, SECTIUNEA 
21, cu denumirea Informaţii şi drepturi ce 
trebuie incluse în contractele de credit în 
valută, care cuprinde articolele 491, 492 şi 
493 cu următorul cuprins : 
 
,,Art.491 – (l) Creditorul se asigură că, în 
cazul în care un contract de credit se referă 
la un împrumut în valută sau indexat la 
cursul unei valute, să fie cuprins în cadrul 
acestuia, la momentul încheierii contractului, 
dreptul consumatorului de a putea converti 
creditul într-o monedă alternativă şi 
condiţiile în care se realizează conversia. 

 



Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 50/2010 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(2) Moneda alternativă prevăzută la 
alin.(l) este moneda în care, în principal, 
consumatorul îşi primeşte venitul sau 
deţine activele care finanţează plata 
creditului, fie moneda statului membru al 
Uniunii Europene în care consumatorul fie  
şi-a avut reşedinţa la momentul la care a 
fost încheiat contractul de credit, fie îşi are 
reşedinţa în prezent, sau orice altă 
monedă solicitată de consumator. 

 
 
 

Art.492.- (1) Cursul de schimb la care se 
efectuează conversia este rata de schimb 
a pieţei, aplicabilă în ziua realizării 
conversiei, dacă în contractul de credit nu 
se specifică altfel. 
 
 
(2) Instituţia de credit sau instituţia 
financiară nebancară se asigură că, în 
cazul în care un consumator deţine un 
împrumut într-o monedă străină, acesta 
este avertizat, pe suport de hârtie sau pe 
alt suport durabil, în cazurile în care 
valoarea cuantumului total plătibil de 
către consumator, care rămâne de 
rambursat sau al ratelor periodice, 
variază cu mai mult de 20% în raport 
cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar 
aplica cursul de schimb de la momentul 
încheierii contractului între moneda 

(2) Moneda alternativă menţionată la 
alineatul (l) este fie moneda în care, în 
principal, consumatorul îşi primeşte venitul 
sau deţine activele care finanţează 
rambursarea creditului potrivit celei mai 
recente evaluări a bonităţii 
consumatorului efectuată de creditor, fie 
moneda statului membru al Uniunii 
Europene în care consumatorul fie şi-a avut 
reşedinţa la momentul la care a fost încheiat 
contractul de credit, fie îşi are reşedinţa în 
prezent. 
 
Art.492 – (l) Cursul de schimb la care se 
efectuează conversia este cel utilizat de 
creditor în ziua solicitării realizării 
conversiei, dacă în contractul de credit nu se 
specifică un curs de schimb mai favorabil 
pentru debitor. 
 
(2) Nivelurile dobânzii, comisioanelor, 
taxelor şi ale oricăror alte costuri 
prevăzute în contractul iniţial aplicabile 
creditului după conversie va fi cel mult 
egal cu cel al costurilor aferente creditelor 
similare aflate în oferta creditorului în 
ziua solicitării realizării conversiei. 
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Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 50/2010 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
contractului de credit şi moneda 
naţională." 
 

 
 
 
Art.493 – Creditorul este obligat să 
avertizeze consumatorii, pe support hârtie 
sau pe alt suport durabil, în cazurile în 
care valoarea totală rămasă de rambursat 
sau cea a ratei periodice se majorează cu 
mai mult de 20% din cauza aprecierii 
valutei în care a fost acordat sau indexat 
creditul faţă de valoarea acestora 
determinată cu aplicarea cursului de 
schimb de la momentul încheierii 
contractului de credit.” 
 
                        Autor: Comisia economică 

3. ……………………………. 
 

2. La Capitolul V, Secţiunea a 3-a – 
Rambursarea anticipată, după 
alineatul (2) al articolului 66 se 
introduc două noi alineate, alin.(3) 
şi (4), cu următorul cuprins: 
„(3) Consumatorul are dreptul să 
ramburseze anticipat creditul în moneda 
prevăzută la art.491 alin.(2) şi în condiţiile 
art.492 alin.(l). 
(4) Instituţia de credit va efectua, la 
momentul solicitării conversiei creditelor, 
fără costuri şi comisioane suplimentare, o 
simulare privind graficul de plăţi, atât în 
moneda contractului, în moneda 
naţională, cât şi în moneda de conversie.” 
 
 

3. După alineatul (2) al articolului 66 se 
introduc două noi alineate, alineatele (3) 
şi (4), cu următorul cuprins: 
 

 
(3) Nemodificat. 

 
 
 

,,(4) Instituţia de credit va efectua, la momentul 
solicitării conversiei creditelor, fără costuri şi 
comisioane suplimentare, o simulare privind 
graficul de rambursare, în moneda de 
conversie." 
                 
                        Autor: Comisia economică 
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Nr. 
crt. 

Text  OUG nr. 50/2010 Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
4. ----------------------- Art.  II - (1) Prevederile art.491, 492 şi 

ale art.66 alin.(3) şi (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 
privind contractele de credit pentru 
consumatori, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.288/2010, cu 
modificările ulterioare, astfel cum a fost 
completată prin prezenta lege, se aplică 
şi contractelor de credit aflate în curs de 
derulare, creditorii având obligaţia ca, 
la solicitarea consumatorilor, în termen 
de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, să asigure 
conformitatea contractului cu 
respectivele prevederi. 
(2) Modificarea contractelor aflate în 
derulare se va face prin acte adiţionale 
convenite cu instituţiile de credit sau 
instituţiile financiare nebancare, fără a 
implica costuri sau garanţii 
suplimentare din partea 
consumatorului. 

 

Art. II - (1) Prevederile punctului 
2 al articolului I se aplică în mod 
corespunzător şi pentru contractele aflate 
în curs de derulare. 
(2) Creditorii au obligaţia ca, la solicitarea 
consumatorilor, să asigure modificarea 
contractului în conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute la articolul I prin 
acte adiţionale. 
(3) Se interzice introducerea în actele 
adiţionale a altor prevederi decât cele de 
la punctul 2 al articolului I. Prevederile 
introduse în actele adiţionale, altele decât 
cele impuse de prezenta lege, sunt 
considerate nule de drept. 

 
 
 
                      Autor: Comisia economică 

 

5. ---------------------- -------------------------- Articolul III - Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României. 
 
                         Autor: Comisia economică 
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