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privind protecfia consumatorilor fa|a de cesiunile speculative de creanfe

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- Prezenta lege are ca obiect protec^ia consumatorilor contra cesiunilor 

speculative de crean|e, instituind o procedura de liberare de datorie prin plata de 

catre debitor a prepalui real achitat de cesionar cedentului, precum §i o limitare a 

valorii nominale a crean|ei cedate cu titlu speculativ la nivelul prejului real achitat 
de cesionar cedentului, in scopul prezervarii echilibrului contractual §i al asigur^ii 

integrita|ii pie^ei financiar-bancare interne.

Art.2.- Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre consumatori, 
creditorii fmanciari §i entita^ile care des^§oara activitatea de recuperare creante.

A

Art.3.- In sensul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos au 

urmatoarele semnificajii:
a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice 

care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta dispozidilor prezentei legi, 
actioneaza in scopuri in afara activitatii sale comerciale; calitatea de consumator 

care actioneaza in scopuri personale sau familiale se prezuma si se analizeaza in 

raport de contractul care intra sub incidenta prezentei legi, si nu de intreaga 

activitate a debitorului. Are calitatea de consumator §i codebitorul, precum §i 
fideiusorul care nu are calitatea de asociat, ac^ionar semnificativ, administrator,



2

director sau membru al organelor de conducere la debitorul principal - persoana 

juridica. Sunt asimilati fideiusorului §i girantul §i avalistul unei cambii sau al unui 
bilet la ordin care garanteaza prin semnatura pe cambie sau pe biletul la ordin o 

creanja care intra sub incidenja prezentei legi;
b) creditor financiar - o institute de credit autorizata de BNR, o 

institutie fmanciara nebancara sau o entitate care desfa§oara activitatea de 

recuperare creante;
c) cesiune speculativd de crean0 - orice transfer al unei creante sau 

al portofoliului de creante de la un creditor financiar la un ter{, inclusiv o entitate 

care desfa§oara activitatea de recuperare creanfe, transfer care nu are echivalent 
intr-un fapt economic real sau care nu se efectueaza din ratiuni de mobilizare a 

creanfelor comerciale, de refmantare a creditorului financiar sau pentru constituirea 

de garanfii fmanciare; caracterul speculativ al cesiunii de creanfe se prezuma daca:
(i) transferul unui portofoliu de creanfe de la creditorul 

financiar la o filiala sau la o afiliata a sa este insofita de un mandat de administrare 

sau de gestiune §i incasare a respectivului portofoliu de creanje de catre cedent in 

favoarea cesionarului;
(ii) cesiunea de creante sau de portofolii de creanje este 

perfectata pentru cre^terea artificiala a indicelui de solvabilitate a creditorului 
financiar;

(iii) cesiunea de creanfe este perfectata pentru reducerea bazei 
de impozitare sau de taxare a creditorului financiar;

d) creantd litigioasd - o creanja asupra careia exista un proces sau 

care face obiectul unei urmariri silite.

A

Art.4.- In cazul unei cesiuni de creanfa cu titlu speculativ, cesionarul nu va 

putea pretinde consumatorului nici voluntar, nici judiciar sau pe cale de executare 

silita mai mult decat prepil real al cesiunii, la care se pot adauga cheltuielile §i 
spezele efective ale contractului §i dobanda din ziua c^d cesionarul a platit preful 
cesiunii.

Art.5.- (1) In scopul de a zadtaici inten^ia de specula a cesionarului ori de a 

echilibra raporturile juridice cu creditorul cesionar, debitorul cedat, care are 

calitatea de consumator, se va putea elibera de datorie, atat in raporturile cu 

cesionarul, cat ^i in raporturile cu cedentul, platind cesionarului sumele prevazute 

la art.4.
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(2) Plata liberatorie se poate efectua fie cu acordul cesionarului, fie 

prin consemnarea sumei la dispozi^ia cesionarului, intr-un cont deschis de 

executorul judecatoresc sau la o institutie de credit selectata de debitorul cedat.
(3) Plata sau consemnarea sumei prev^ute la art. 4 determina 

incetarea de plin drept a procesului sau a executarii silite, ridicarea oric&*ei masuri 
de indisponibilizare a unor sume de bani sau a unor bunuri luate impotriva 

debitorului, precum §i §tergerea oricarei ipoteci sau sarcini care ar fl fost constitute 

in favoarea creditorului.
(4) Notificarea prin intermediul unui avocat, notar sau executor 

judecatoresc a intentiei de plata in vederea stingerii in aceasta modalitate a datoriei 
suspenda de drept orice ac^iune Judiciara sau urmarire silita derulata contra 

debitorului cedat care are calitate de consumator.
A

(5) In termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii 
notificarii, creditorul va raspunde acesteia, indic^d acceptarea ofertei debitorului 
sau o alta modalitate de reglementare amiabila. In lipsa unui astfel de raspuns, se 

prezuma ca oferta debitorului a fost acceptata de creditor.

Art.6.- (1) La cererea debitorului cedat care are calitatea de consumator, 
cesionarul va preciza in scris prepil real, efectiv §i individualizat, achitat cedentului 
pentru dobandirea creantei, chiar daca crean^a care face obiectul notificarii emise 

de debitor face parte dintr-un portofoliu de creanje.
(2) Pana la data precizarii prejului real al creanlei, urmarirea silita 

contra debitorului cedat se suspenda de drept, cursul penalitajilor §i al accesoriilor 

fiind intrerupt.

Art.7,- Dispoziliile art.4 si 5 sunt aplicabile in toate cazurile in care crean^a 

este transmisa de catre creditorul initial unui ter{, inclusiv in caz de cesiune de 

contract, de cesiune de portofoliu de crean^e sau de subrogalie, precum §i in 

cazurile in care scaden^a creditului este declarata anticipat.

A

Art.8.- In cazul in care se incheie cu o entitate care nu este creditor financiar 

sau o entitate care desfa§oara activitatea de recuperare crean^e, cesiunea de creante 

este nula, cedentul §i cesionarul fiind decazuji din dreptul de a calcula §i pretinde 

dobanzi sau alte costuri ori penalita{i aferente creanjelor cesionate.
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Art.9.- (1) Constituie practica incorecta a comerciantilor se sanctioneaza 

potrivit prevederilor Legii nr.3 63/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianjilor in rela^ia cu consumatorii §i armonizarea reglemen&ilor cu 

legisla^ia europeana privind protec^ia consumatorilor, cu modific^ile ^i 
complet^ile ulterioare, cesiunea de crean|e catre entitati care nu sunt creditor! 

fmanciari sau entitaji care desfa^oara activitatea de recuperare crean^e.
(2) Constituie contravenjie si se sanc^ioneaza potrivit prevederilor 

Legii nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de 

produc^ie, comerj sau prestari de servicii ilicite, republicata, fapta creditorului 
financiar de a ceda cu caracter speculativ unui ter{ o crean^a contra unui 
consumator.

(3) Constatarea §i sanc^ionarea contraven^iei prev^te la alin.(2) 

sunt in competenta Autorita^ii Na^ionale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

Art.lO.-Prezenta lege este aplicabila §i contractelor in derulare, in scopul 
echilibr^ii presta|iilor §i al reducerii riscurilor generate de astfel de contracte, daca 

sunt indeplinite condijiile impreviziunii. In cazul cesiunii speculative de creanje, 
impreviziunea se prezuma.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 11 decembrie 

2019, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatui (2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc




