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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 si
D&B David si Baias SCA 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 publicată Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 50/2010 a Guvernului privind
contractele de credit pentru consumatori
(„OUG nr. 50/2010” sau „Ordonanţa”).

OUG nr. 50/2010 reglementează 
drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi 
ale creditorilor la promovarea,
încheierea şi derularea diverselor 
contracte de credit, şi transpune în 
legislaţia naţională Directiva 2008/48/CE 
a Parlamentului European si a
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind
contractele de credit pentru
consumatori, care abrogă Directiva 
87/102/CEE a Consiliului.

Această Ordonanţă se aplică  
contractelor de credit şi leasing, inclusiv 
contractelor de credit garantate cu
ipotecă sau cu un drept asupra unui bun 
imobil, precum şi contractelor de credit 
al căror scop îl constituie dobândirea ori 
păstrarea drepturilor de proprietate 
asupra unui bun imobil existent sau
proiectat, ori renovarea, amenajarea,
consolidarea, reabilitarea, extinderea
sau creşterea valorii unui bun imobil, 
indiferent de valoarea totală a creditului. 

Principalele prevederi ale OUG se
referă la următoarele aspecte: 

 obligaţia creditorilor şi, după caz, 
a intermediarilor de credit, de a
transmite consumatorilor, înainte
de semnarea contractului de
credit, toate informaţiile relevante 
printr-un formular standardizat,
care să le permită consumatorilor 
analizarea şi compararea mai 
multor oferte pentru a lua o
decizie informată, precum şi 
obligaţia de a oferi explicaţii 
referitoare la informaţiile furnizate; 

 obligaţia creditorilor de a evalua 
bonitatea consumatorilor anterior
încheierii contractului de credit, pe
baza informaţiilor obţinute şi a 
consultării bazei de date 
relevante;

 accesul creditorilor din alte State
Membre, în scopul evaluării 
bonităţii consumatorilor, la bazele 
de date gestionate de birourile de
credit, în cazul creditelor
transfrontaliere;

 interdicţia de a percepe un 
comision de analiză în cazul 
neacordării creditului, 
precum şi un comision de 
depunere/retragere numerar
pentru plata ratelor la credit;

 la stabilirea dobânzii
variabile se vor avea in
vedere fluctuaţiile indicilor 
de referinţă 
EURIBOR/ROBOR/LIBOR/
rata dobânzii de referinţă a 
BNR, la care creditorii pot
adăuga o anumită marjă 
fixă; 

 comisioanele aferente
contractului de credit se
limitează la: comision de 
administrare credit,
comision de rambursare
anticipată, comision aferent 
asigurărilor, după caz, 
comision de penalizare
pentru întârzierea la plată şi 
comision unic pentru servicii
prestate la cererea
consumatorilor;

 comisionul de rambursare
anticipată se plăteşte numai 
dacă dobânda este fixă, şi 
este limitat la maxim 1% din
valoarea creditului
rambursată anticipat,dacă 
perioada dintre
rambursarea anticipată şi 
data convenită pentru 
încetarea contractului de
credit este mai mare de un
an, şi respectiv 0,5% dacă 
această perioada este mai 
mică de un an; 

 comisionul de rambursare
anticipată este eliminat în 
următoarele trei cazuri: 
rambursarea s-a realizat ca
urmare a executării unui 
contract de asigurare care
are drept scop asigurarea
riscului de neplată, 
contractul de credit este
acordat sub forma unei
facilităţi „descoperire de 
cont”, rambursarea intervine
într-o perioadă în care rata 
dobânzii aferente creditului
este variabilă; 



 obligaţia creditorilor de a 
transmite consumatorilor o
propunere scrisă de reeşalonare 
sau refinanţare a creditului în 
cazul imposibilităţii 
consumatorilor de a accepta
majorarea dobânzii;

 posibilitatea consumatorilor de a
se retrage din contractul de
credit în termen de 14 zile
calendaristice de la data
încheierii contractului de credit
fără invocarea de motive 
specifice.

Prezenta Ordonanţă se aplică atât 
contractelor noi, cât şi celor aflate în 
derulare. Creditorii au obligaţia să 
asigure, prin încheierea de acte
adiţionale, conformarea contractelor 
aflate în derulare la dispoziţiile 
Ordonanţei în termen de 90 de zile 
de la intrarea în vigoare a OUG nr.
50/2010; nesemnarea acestor acte
de către consumatori este 
considerată acceptare tacită. 

OUG nr. 50/2010 va intra în vigoare
la 22 iunie 2010, dată la care se 
abrogă Legea nr. 289/2004 privind 
regimul juridic al contractelor de
credit pentru consum destinate
consumatorilor, şi se modifică 
anumite prevederi ale Legii
190/1999.

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 389 /
11.06.2010]

Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin 
David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.


