
EXPUNERE DE MOTIVE

privind propunerea legislativa pentru exonerarea clien^ilor bancilor de economisire-creditare m 
domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prima de stat accesorii la care sunt 

indreptati^i m temeiul OUG nr. 99/2006 privind institu^iile de credit si adecvarea capitalului

Introducerea sistemului de economise-creditare pentru domeniul locativ in Romania a fost 
o decizie expresa a legiuitorului roman, care in anul 2002 a hotarat sa implementeze un sistem de 
finan^are modern §i flexibil pentru imbunatatirea confortului locativ al cetatenilor romani, a 
fondului locativ existent in Romania, introducand totodata o componenta de educatie fmanciara, 
prin stimularea economisirii. Conceptul acestui model fmanciar este cunoscut la nivel european 
sub denumirea de sistem ,^auspar’\

Regulile sistemului de economisire-creditare in domeniul locativ implica incheierea unui 
contract intre client §i banca, prin care clientul se obliga sa economiseasca intr-o anumita perioada 
o suma de bani. Pentru stimularea economisirii ?i participarii la sistem, Statul subven^ioneaza 
clientul prin acordarea unei prime de stat anuale. La fmalul perioadei de economisire, daca clientul 
doreste si sunt indeplinite conditiile necesare, banca poate pune la dispozitia acestuia un credit. 
Singura sursa de fman^are a unei banci pentru locuinte o reprezinta economiile depuse in conturi 
de catre clienli. Astfel, sistemul funclioneaza pe baza crearii unei mase critice de deponenti, 
presupunandu-se inca de la inceput ca nu toil clientii care economisesc vor si contracta un credit.

Sistemul de economisire-creditare in domeniul locativ este bine reglementat, fimctionand 
pe baza unor legi, reguli §i proceduri de lucru emise si/sau autorizate de catre Banca Nationals a 
Romaniei si Ministerul Dezvoltarii Regionale §i Administratiei Publice, care gestioneaza bugetul 
primelor de stat.

Acest sistem a functionat inca de la inceputul existence! sale in baza aceluiasi set de reguli 
care pe parcursul a mai bine de 10 ani nu a fost contestat nici de Statul Roman si nici de autoritatile 
de reglementare responsabile. In acela§i sens este esen^ial de remarcat faptul ca Parlamentul 
Romaniei, prin prevederi exprese cuprinse atat in expunerea de motive, cat §i in cuprinsul Legii 
nr. 164/2018, a confirmat interpretarea data de MDRAP §i bancile pentru locuinte in ceea ce 
priveste modalitatea de acordare a primei de stat.

In prezent in Romania, serviciile financiare de economisire-creditare pentm domeniul 
locativ sunt oferite de doua institutii de credit, ce au deservit un numar de aproximativ 700.000 de 
clien|i persoane fizice.

In cursul anului 2015 un control al Curtii de Conturi ce a vizat modalitatea de alocare a 
primelor de stat catre clienli a condus la blocarea activitatii de economisire-creditare pentru 
domeniul locativ in Romania. Curtea de Conturi a instituit obligativitatea restituirii sumelor 
distribuite cu titlu de prima de stat, respectiv nedistribuirea pe viitor a sumelor care nu au fost deja 
repartizate pentm clientii bancilor de economisire-creditare pentm domeniul locativ care: (a) au 
incheiat contracte pe o perioada mai lunga de 5 ani §i nu fac dovada utilizarii intregii sume in scop 
locativ; (b) la data incheierii contractului aveau sub 18 ani; sau (c) la data incheieiii contractului 
aveau peste 65 de ani.

Aplicarea interpretarii Curtii de Conturi in sensul celor aratate mai sus va presupune 
initierea unor demersuri de recuperare a sumelor distribuite deja cu titlu de prima de stat §i va
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determina apari^ia unui numar ridicat de reclamatii litigii declan^ate de clientii bancilor de 
economisire-creditare pentru domeniul locativ care nu vor mai primi prima de stat in conditiile 
legii in temeiul careia an contractat. Acest fapt va fi de natura sa genereze un non val de lipsa de 
incredere al acestora fata de Statul Roman si de sistemul bancar in general.

In prezent bancile de economisire-creditare pentru domeniul locativ inregistreaza deja un 
nivel ridicat de reclamatii ale clientilor care intentioneaza sa inifieze litigii.

Efectele astfel generate se vor resimti deosebit de puternic nu doar la nivelul celor doua 
band ce fac parte din sistemul Bauspar, ce de^in impreuna aproximativ 25% din piata bancara din 
Romania, ci §i la nivelul intregului sistem bancar. Precedente nu mult indepartate in timp, precum 
asocierea afaceiii FNI cu Casa de Economii §i Consemnatiuni, au aratat cat de puternic este 
impactul producerii §i propagarii unui astfel de rise reputational.

De asemenea, credibilitatea Statului Roman si a politicilor economice §i sociale promovate 
ar putea fi afectate, avand in vedere faptul ca statul detine responsabilitatea pentm initierea 
procedurilor de recuperare, precum §i pentru aclionarea in instanta a clienfilor in mod direct, 
bancile pentru locuin^e avand, potrivit legii, calitate de agent in procesul de distribuire al primelor 
de stat, respectiv de fidejusor, iar nu de creditor.

In ceea ce priveste impactul macroeconomic al implementarii nediscriminate a deciziei 
Curtii de Conturi, aceastaar conduce ladisparifia intregului sistem de economisire-creditare pentm 
domeniul locativ din Romania, mecanism esenlial de creare a bunastarii cetatenilor pe termen 
mediu §i lung.

Avand in vedere ca bancile pentru locuinte au doar o obligatie subsidiara de reparare a 
prejudiciului, obligatia principals de recuperare a primelor de stat care au fost distribuite incorect 
in acceptiunea Curtii de Conturi va reveni tot Statului Roman, care ar putea fi nevoit sa initieze 
litigii si proceduri de executare silita in calitate de creditor fata de clientii sistemului Bauspar.

Declan§area de litigii pentru recuperarea sumelor de bani distribuite deja cu titlu de prima 
de stat sau apaiitia altora generate de nedistribuirea primelor de stat in viitor in conformitate cu 
prevederile legale aplicabile la momentul incheierii contractelor ar conduce la ingreunarea 
procesului de recuperare a creantelor Statului realizat de ANAF, care ar trebui sa gestioneze 
procedurile respective.

Un numar semnificativ de noi litigii (aproximativ de ordinal sutelor de mii) ar conduce la 
cresterea numarului acestora la nivel national cu un procent cuprins intre 10% §i 20% (conslderand 
cele aproape 2,8 milioane de litigii aflatepe rolul instantelor judecatore§ti in anul 2018), fapt ce ar 
ingreuna astfel §i mai mult procesul de infaptuire a justitiei.

Mai mult, este foarte probabil ca la randul lor clientii sistemului Bauspar sa actioneze in 
instanta Statul Roman pentru decizia de a solicita rambursarea primelor de stat acordate sau a celei 
privind neacoidarea primelor de stat cu respectarea prevederilor legale aplicabile, ca urmare a 
deciziei Curtii de Conturi.

Din perspectiva impactului social al implementarii deciziei Curjii de Conturi, un numar de 
aproximativ 310.000 de clienti ai bancilor de economisire-creditare pentm domeniul locativ ar 
trebui sa restituie primele de stat deja incasate, in cuantum total de cca. 680.000.000 lei.
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De asemenea, aproximativ 165.000 de clienti ai acestor institulii de credit ar urma sa nu 
mai beneficieze de primele de stat (la care erau indreptati^i in conformitate cu prevederile legale 
m vigoare aplicabile la momentul mcheierii contractelor) §i care nu au fost inca platite de catre 
stat, in cuantum total de cca. 703.000.000 lei.

In vederea ameliorarii efectelor deciziei Curjil de Conturi fa^a de ceta(enii romani, se 
impune adoptarea unui act normativ care sa vizeze urmatoarele aspecte:

a. exonerarea de la obligatia de a restitui sumele primite cu titlu de prima de stat de catre _ 
clientii bancilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ in baza contractelor de 
economisire-creditare pentru domeniul locativ incheiate pana la data de 02.02.2016, data la care 
prima decizie a Curtii de Conturi ce a vizat sistemul Bauspar a devenit executorie;

b. clarificarea aplicarii prevederilor OUG 99/2006, astfel cum a fost ulterior modificata §i 
completata, privind lipsa necesitatii justificarii de catre clienlii beneficiari a utilizarii sumelor 
economisite §i a primei de stat pentru contracted de economisire-creditare pentru domeniul locativ 
incheiate pe o perioada mai lunga de 5 ani §i dreptul persoanelor cu varsta sub 18 ani, respectiv al 
celor peste 65 de ani, de a beneficia de prima de stat, in masura in care indeplinesc celelalte condi^ii 
prevazute de lege, pentru clien|ii care au incheiat contracte de economisire-creditare pentm 
domeniul locativ pana la data de 02.02.2016, data la care prima decizie a Curtii de Conturi ce a 
vizat sistemul.Bauspar a devenit executorie.
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