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referitor la propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor 

cu privire la costul total al creditării şi la cesiunea de creanţe

(b418/20.09.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind protecţia consumatorilor cu 

privire la costul total al creditării şi la cesiunea de creanţe (b418/20.09.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 12.10.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• în decursul ultimelor luni au existat mai multe variante ale acestei iniţiative legislative, 

propuse spre aprobare în Parlament şi apoi respinse (declarate neconstituţionale) de Curtea 

Constituţională a României, pe diverse motive (motivare insuficientă, neparcurgere a 

procedurii, neclaritate a anumitor termeni etc.). Propunerea legislativă de faţă pare să fi ţinut 

cont de menţiunile Curţii Constituţionale, eliminându-se şi corectându-se anumite pasaje din 

textul anterior. Cu toate acestea, deşi la definiţia creditorului financiar de la art. 2 alin. (1) lit.
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c), ,,creditor financiar ~ o instituţie de credit autorizată de BNR, o sucursală din România a 

unei instituţii de credit străine, o instituţie financiară nebancară sau o entitate care 

desjaşoară activitatea de recuperare de creanţe” apar şi băncile tradiţionale, în textul de 

lege, la art. 4, iniţiatorii aduc în discuţie numai instituţiile financiare nebancare, nefiind 

menţionat nimic despre plafonarea dobânzilor băncilor tradiţionale.

• se impune corelarea cu decizia Curţii Constituţionale a României nr. 69/2021;

• este necesară reglementarea nivelului total al costurilor creditului, incluzând dobânda şi 

costurile suplimentare.

Preşedinte,

Bosdan SIMION
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