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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A fost publicat Ordinul nr. 
570/2009  al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr. 289/2004 privind regimul 
juridic al contractelor de credit 
pentru consum destinate 
consumatorilor, persoane fizice 
(„Normele”).  
 
În principiu, Normele reiau 
majoritatea dispoziţiilor din 
reglementarea anterioară 
(abrogată la data de 8 octombrie 
2009), principalele deosebiri 
referindu-se la următoarele 
aspecte: 
 
• Reducerea echitabilă a costului 

creditului (în cazul rambursării 
anticipate) va fi analizată  
avându-se în vedere avantajul 
creditorului de a dispune de 
lichidităţi, prin raportare la 
dezavantajele acestuia ce 
decurg din administrarea 
plăţilor anticipate şi din 
reinvestirea capitalului; 

• Creditorii care acordă credite 
pentru nevoi personale 
destinate obţinerii de bunuri sau 
servicii şi care au puncte de 
lucru în incinta sau în 
proximitatea spaţiului de 
vânzare, fără a avea un 
contract de exclusivitate cu 
furnizorii, au obligaţia să-i 
informeze pe consumatori cu 
privire la faptul că: 

o nu au o relaţie 
contractuală cu 
furnizorii; 

o nu sunt obligaţi să 
restituie consumatorului 
dobânzile şi alte costuri 
deja plătite, în situaţia în 
care contractul dintre 
furnizor şi consumator 
încetează, iar furnizorul 
restituie contravaloarea 
produsului. 

• Au fost eliminate unele 
dispoziţii tranzitorii, ce tratau 
situaţii valabile la momentul 
adoptării precedentelor norme 
de aplicare (anul 2005).  

 

Ordinul va intra în vigoare în 30 
de zile de la data publicării sale 
în Monitorul Oficial.  
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
750/04.11.2009] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi 
puteţi contacta pe Sorin David,  
Dan Dascălu, Anda Rojanschi 
sau Laura Toncescu. 


