
Legile privind darea în platã ºi conversia
- douã realitãþi controversate

ARB: „Legea Dãrii în platã

i-a încurajat pe debitori sã

nu-ºi mai plãteascã ratele

bancare"

Legea Dãrii în platã i-a încurajat
pe debitori sã nu-ºi mai plãteascã
ratele bancare, este de pãrere Flo-
rin Dãnescu, Preºedinte Executiv al
Asociaþiei Române a Bãncilor
(ARB).

Domnia sa ne-a declarat, recent:
"Creºterea din ultima perioadã a
numãrului restanþierilor a surprins
pe toatã lumea, cât timp nu existã
argumente care sã susþinã o astfel
de dinamicã (veniturile salariale au
crescut, ºomajul a scãzut). De ace-
ea, nu greºim dacã afirmãm cã da-
rea în platã a generat o relaxare la
plata creditelor, în aºteptarea

notificãrii de dare în platã. A
încurajat neplata".

Pentru bãnci, elementul negativ
s-a produs odatã cu intrarea în vi-
goare a legii, susþine domnul Dã-
nescu, care menþioneazã cã cerinþa
de capital a crescut imediat ce le-
gea a intrat în vigoare, precizând:
"Provizioanele constituite de bãnci
reprezintã un alt element de im-
pact care afecteazã creditarea ºi
veniturile. Iar clienþii care doresc sã
achiziþioneze o locuinþã ºi nu au
venituri considerabile pentru
avans s-au vãzut deja afectaþi".

Florin Dãnescu a mai specificat cã
existã interpretãri clare cu privire
la posibilele elemente de neconsti-
tuþionalitate, instituþiile de credit
vãzându-se nevoite sã caute drep-
tatea în justiþie.
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La cinci luni de la intrarea în vigoare a Legii dãrii în platã (13 mai
2016), efectele acestui act normativ se lasã aºteptate.
Deºi sistemul bancar estima cã aceastã lege va fi una dintre cele care
va pune sectorul pe butuci ºi va opri piaþa imobiliarã din evoluþia
ascendentã pe care a intrat în ultima vreme, nici una ºi nici cealaltã nu
s-a întâmplat pânã acum.
Mai mult decât atât, nici oamenii nu prea s-au grãbit sã renunþe la
locuinþe.
Un singur efect a avut aceastã lege, încã înainte sã aparã - acela de
creºtere a avansurilor la creditele imobiliare standard, însã doar la
jumãtate din bãncile de la noi, o parte dintre acestea revenind,
ulterior, asupra mãsurii de majorare a avansurilor, dupã ce s-au
convins cã respectiva miºcare nu face decât sã încetineascã
creditarea.
Deºi nu am vãzut pânã acum un studiu concret referitor la efectele
Legii dãrii în platã, totuºi, în ultima perioadã, bancherii ºi iniþiatorii au
pus pe masã sondaje referitoare la noile reglementãri, efectuate în
rândul bãncilor ºi, respectiv, al populaþiei.
Menþionãm cã, potrivit datelor BNR, în primele patru luni dupã
intrarea în vigoare a legii, au fost depuse la bãnci circa 5000 de
notificãri de dare în platã.



Eugen Rãdulescu, BNR:

"Peste 550 de debitori au

apelat la Legea dãrii în

platã pentru cel puþin

douã credite"

În timp ce numãrul celor care be-
neficiazã de aceastã lege este de
câteva sute de persoane, mult mai
mulþi sunt cei care ar putea sã-ºi
plãteascã datoriile, dar nu mai vor,
susþine Eugen Rãdulescu, directo-
rul Direcþiei de Stabilitate din ca-
drul Bãncii Naþionale a României
(BNR).

Domnia sa a prezentat, recent,
câteva date referitoare la primele
efecte ale Legii dãrii în platã. Potri-
vit domnului Rãdulescu, la data de
26 septembrie, un numãr de 25 de
bãnci primiserã peste 5.300 de no-
tificãri de dare în platã, dintre care
68% au fost contestate. Din totalul
notificãrilor, 11% reprezintã credi-
te cesionate ºi 19% - credite scoase
în afara bilanþului. Eugen Rãdules-
cu a menþionat cã peste 550 de de-
bitori au apelat la aceastã lege
pentru cel puþin douã credite,
într-un caz fiind vorba chiar despre
opt case pe care beneficiarul
doreºte sã le dea în platã. "Legiui-
torul a acceptat limitarea pragului,
dar nu ºi numãrul de credite", a
þinut sã evidenþieze reprezentan-
tul Bãncii Centrale.

BNR a anunþat cã 30% din numã-
rul debitorilor identificaþi în Cen-
trala Riscului de Credit provin din
Bucureºti ºi judeþul Ilfov, valoarea
c r e d i t e lor not i f i c at e c on-
centrându-se în proporþie de 83%
la persoanele cu vârsta cuprinsã
între 30 ºi 50 de ani.

IPP: "Legea nu a adus

soluþii reale pentru cei

care nu mai fac faþã

sarcinilor financiare"

Elena Tudose, din cadrul Institutu-
lui pentru Politici Publice (IPP), este
de pãrere cã legea nu a adus soluþii
reale pentru cei care nu mai fac
faþã sarcinilor financiare, actul legis-
lativ având un efect de bumerang.

În acelaºi timp, domnia sa susþine
cã numãrul de potenþiali beneficiari
ai legii (cel estimat înainte de
adoptarea ei) este "semnificativ dis-
proporþionat mai mare" decât cel
prezent.

Conform unui sondaj realizat de

IPP, legea "a generat o multitudine
de contestaþii adresate instanþelor,
respectiv ridicarea de excepþii
de neconstituþionalitate,
fãrã ca aceste proceduri
sã rezolve problema
de fond: accesibilita-
tea unei locuinþe sau
soluþii reale pentru
debitorii care nu fac
faþã sarcinilor finan-
ciare".

Valoarea medie a credi-
tului notificat pentru dare în
platã este de aproximativ 64.000
de euro.

Starea de fapt actualã, creatã de
intrarea în vigoare a acestui act
normativ conduce la situaþia în
care Legea dãrii în platã, în forma
în care a fost adoptatã de Parla-
ment, "poate genera în lanþ efecte
mult mai grave în practicã, conse-
cinþe care astãzi nu sunt discutate
deloc în spaþiul public, precum:

- Presiunea crescutã pe bugetul
public pentru mãrirea plafoanelor
disponibile pentru creditele Prima
Casã - practic singura alternativã
pentru a mai avea acces la un credit
pentru achiziþionarea unei locuinþe;

- Mãrirea decalajelor de dezvolta-
re între oraºele mari - pentru care
bãncile au stabilit niveluri diferite
de avans la creditele ipotecare -
faþã de celelalte localitãþi;

- Potenþialul impact negativ asu-
pra investiþiilor strãine;

- Potenþiala creºtere semnificati-
vã a pieþelor de chirii, în condiþiile
restricþionãrii accesului la credite
pentru cumpãrarea unei locuinþe".

Puþin peste jumãtate dintre cre-
ditele notificate pentru dare în pla-
tã au întârzieri la platã mai mari de
90 de zile, mai apreciazã IPP, restul
fiind credite care nu înregistreazã
întârzieri semnificative la plata
ratelor.

Daniel Zamfir: "Intrarea în
vigoare a actului
normativ nu a condus la
scenariul apocaliptic
expus de BNR"

Iniþiatorii legii (avocatul Gheor-
ghe Piperea ºi deputatul liberal
Daniel Cãtãlin Zamfir) au demon-
tat, recent, reclama Consiliului Pa-
tronatelor Bancare din România
(CPBR) - în care se afirmã ferm,
printre altele, cã "o generaþie
întreagã va plãti"; "un tânãr va tre-

bui sã aºtepte opt ani în plus ca sã
poatã sã îºi ia o casã", "piaþa imobi-
liarã se va bloca (...) în provincie
probabil nu se va mai vinde ºi nu
se va mai cumpãra nimic (...) greu,
foarte greu, se va mai construi
ceva", "Legea dãrii în platã dãunea-
zã grav României", "existã o lege a
insolvenþei persoanelor fizice (...)
care îl poate proteja pe omul sim-
plu, ajuns în necaz".

În replicã, iniþiatorii Legii dãrii în
platã au arãtat, printre altele, cã
economia a crescut; la fel ºi credi-
tarea, Programul Prima Casã nu a
dispãrut, ci, dimpotrivã; piaþa imo-
biliarã a progresat, Legea insolven-
þei persoanelor fizice nu este nici
acum în vigoare etc.

Încã de la publicarea reclamei,
Marius Dunca, fostul ºef al ANPC,
ne-a spus: "Sunt ºocat de modul în
care bãncile dezinformeazã consu-
matorii. Au luptat împotriva legii
insolvenþei persoanelor fizice, au
luptat împotriva legii dãrii în platã
ºi, acum, când nu mai au alte cãi,
încearcã sã manipuleze opinia pu-
blicã prin denigrarea legii.

La Legea dãrii în platã s-au fãcut
anumite amendamente în aºa fel
încât sã nu afecteze programul Pri-
ma Casã ºi sã nu profite de preve-
derile acesteia jucãtorii din piaþa
imobiliarã".

Marius Dunca era de pãrere cã,
dacã textul publicitar al CPBR nu are
niciun studiu la bazã, atunci poate fi
catalogat ca reclamã mincinoasã.

ªi Costel Stanciu, preºedintele
Asociaþiei pentru Pro Consumatori
(APC), considera cã reclama este

înºelãtoare, "pentru cã îl induce în
eroare pe consumator". Domnia sa
ne-a declarat: "În opinia mea, con-
sider cã s-a adus atingere drepturi-
lor ºi intereselor economice ale
consumatorilor. Este o reclamã
mincinoasã, pentru cã îi induce pe
aceºtia în eroare, în ideea sã-i facã
sã creadã cã vor suporta ei efectele
negative pe care se presupune cã
le va avea legea. Gestul este imo-
ral, pentru cã a fost fãcut de ziua
mondialã a consumatorului. Con-
stat cu tristeþe cã bãncile au co-
borât la un nivel atât de jos încât
folosesc orice mijloace ca sã-ºi pro-
tejeze interesele financiare. Ele nu
privesc consumatorii ca pe niºte
parteneri, ci le transferã tot riscul".

Deputatul Daniel Zamfir a spus,
recent, cã intrarea în vigoare a ac-
tului normativ nu a condus la sce-
nariul apocaliptic expus de BNR,
precizând: "Cel mai important pen-
tru mine, ca iniþiator principal al le-
gii, pentru colegii mei ºi pentru
Parlamentul României de fapt, a
fost cã nimic din tezele unui scena-
riu apocaliptic pe care l-a expus
public Banca Naþionalã înainte de
intrarea în vigoare a legii nu s-a
întâmplat. Vorbea BNR de risc sis-
temic sever, cã moare creditarea
odatã cu intrarea în vigoare a legii
dãrii în platã, cã nu vor mai fi acor-
date credite în România, cã dispar
investitorii, cã dezvoltatorii imobi-
liari nu vor mai construi case, cã
tinerii nu îºi vor mai lua locuinþe,

7

IPP:
"Legea

a generat o
multitudine de

contestaþii
adresate

instanþelor."

(continuare în pagina 8)



cã va conduce la falimentul siste-
mului bancar, cã va dispãrea Prima
Casã. Este o ºtire proaspãtã, din 24
septembrie, de la BNR, care ne
spune: «creditarea în lei a crescut ºi
discutãm de creditarea ipotecarã,
alta decât pe Prima Casã». (...) Nu a
existat niciun pericol, totul s-a do-
vedit a fi un bluf".

Dan Suciu a rãspuns afirmaþiilor
fãcute ieri de domnul Zamfir ºi
ne-a spus cã BNR a estimat cã Le-
gea dãrii în platã prezenta un risc
sistemic în momentul în care aceas-
ta se afla în prima variantã - când
nu era Prima Casã eliminatã din
textul legii, nu exista niciun plafon
ºi erau introduse ºi terenurile sub
auspiciile noii reglementãri.

Secretarul de stat din MFP Ena-
che Jiru a spus cã riscurile estimate
de BNR trebuie privite ºi din pers-
pectiva timpului, respectiv dacã
ele nu au apãrut pe termen scurt,
atunci nu înseamnã cã este exclus
sã se manifeste pe termen mediu
sau lung.

Jiru: "Impactul Legii dãrii

în platã asupra bugetului

de stat se va manifesta

dacã se va ajunge la

ICSID"

Avocatul Gheorghe Piperea a
arãtat cã reprezentanþii BNR ºi cei

ai bãncilor comerciale s-au bâlbâit
ºi pe dispariþia Programului Prima
Casã.

Dacã înainte ca acest program
guvernamental sã fie eliminat de
sub efectele legii, BNR ºi bancherii
se temeau cã noua lege va duce la
pierzanie Prima Casã, spunând cã
60% dintre tineri vor fi afectaþi de
acest aspect, acum Eugen Rãdules-
cu susþine cã, deºi asta ar fi urmat,
Programul Prima Casã nu a dispã-
rut pentru cã a intrat în vigoare
Legea dãrii în platã.

În replicã, Enache Jiru, secretar
de stat în Ministerul Finanþelor Pu-
blice (MFP), a precizat cã produsele
bancare "într-adevãr concurau cu
Prima Casã, unele fiind chiar mai
bune". Programul a venit sã supli-
menteze o nevoie, a mai spus
d om ni a sa , m e nþ i onând c ã ,
uºor-uºor, urma sã fie retras din
piaþã. "În niciun caz nu ar fi dispã-
rut în acest an. El continua ºi dacã
nu apãrea Legea dãrii în platã, dar
cu sume mai mici" , a conchis
domnul Jiru.

Reprezentantul MFP a anunþat
cã, dupã Legea dãrii în platã, popu-
laþia a mers cãtre Programul Prima
Casã, iar ministerul s-a "ajustat pe
cererea din piaþã".

Impactul Legii dãrii în platã
asupra bugetului de stat se va ma-
nifesta dacã se va ajunge la ICSID, a
mai spus Enache Jiru.

Menþionãm cã Raiffeisen Bank
International a cerut autoritãþilor

noastre sã negocieze pe marginea
Legii dãrii în platã, în caz contrar
banca urmând sã se adreseze
ICSID, în baza tratatului bilateral
dintre România ºi Austria privind
investiþiile.

Amintim cã acest tratat a fost de-
nunþat de preºedintele Klaus Io-
hannis, ca urmare a faptului cã þara
noastrã are, acum, tratat încheiat
cu Uniunea Europeanã, ca urmare
a aderãrii la UE. Tratatul bilateral
are, însã, o clauzã care prevede cã,
pentru investitorii austrieci care
sunt prezenþi pe piaþa noastrã de
dinainte de încheierea valabilitãþii
sale, efectele rãmân valabile încã
zece ani.

Avocatul Piperea spune cã "mai
toate tratatele bilaterale au clauze
care prevãd cã zece ani rãmân va-
labile dupã încetare, dar cã astfel
de acorduri, indiferent cã au sau
nu efecte ulterioare, sunt conside-
rate inopozabile de CE": "Chiar
dacã România va putea sã fie con-
damnatã, teoretic, peste 5-6 ani,
UE nu ne va da voie sã facem aces-
te plãþi (n.r. sancþiunile pe care ar
urma sã le primim de la ICSID în ca-
zul în care am pierde în faþa Raiffei-
sen,) pentru cã este considerat
ajutor de stat nelegal".

Legea dãrii în platã nu produce
efecte majore nici în piaþa de co-
lectare a creanþelor.

Reprezentanþii Asociaþiei de Ma-
nagement al Creanþelor Comercia-
le (AMCC) ne-au precizat cã seg-

mentul de colectare a creanþelor
din România "este stabil, dar com-
petitiv", adãugând cã Legea dãrii
în platã nu produce efecte majore
în piaþa de profil.

Curtea Constituþionalã a

decis în problema Legii

dãrii în platã

Judecãtorii CCR au dezbãtut, în
octombrie, 33 de excepþii de necons-
tituþionalitate ridicate de bãnci.

CCR a admis o parte din excepþii
ºi a respins altã parte, preºedintele
Curþii menþionând, însã, în rãspun-
sul dat unui jurnalist, cã legea nu
poate fi numitã "parþial neconstitu-
þionalã".

Plenul Curþii Constituþionale a
deliberat, cu unanimitate de voturi,
cã sintagma „precum ºi din devalo-
rizarea bunurilor imobile" din arti-
colul 11 al legii este neconstituþio-
nalã.

Acest articol menþioneazã: "În ve-
derea echilibrãrii riscurilor iz-
vorând din contractul de credit,
precum ºi din devalorizarea bunu-
rilor imobile, prezenta lege se apli-
cã atât contractelor de credit aflate
în derulare la momentul intrãrii
sale în vigoare, cât ºi contractelor
încheiate dupã aceastã datã".

Declararea ca neconstituþionalã a
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notificãri de dare în
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sintagmei „precum ºi din devalori-
zarea bunurilor imobile" a avut în
vedere faptul cã devalorizarea bu-
nurilor imobile nu este incidentã,
în raport de obiectul contractelor
de credit (sume de bani), susþine
CCR.

Potrivit comunicatului de presã
postat pe site-ul instituþiei, Curtea
a constatat cã unele articole sunt
constituþionale în mãsura în care
instanþa judecãtoreascã verificã
toate condiþiile referitoare la exis-
tenþa impreviziunii, excepþiile refe-
ritoare la restul articolelor din text
fiind respinse ca inadmisibile.

CCR menþioneazã: "Respingerea,
ca inadmisibilã, a prevederilor
menþionate la pct. 3 a avut în vede-
re faptul cã toate dosarele în care
au fost invocate excepþiile de ne-
constituþionalitate vizeazã con-

tracte de credit încheiate între anii
2007-2009, ºi anume sub regimul
Codului civil din 1864, astfel cã
aceste prevederi nu au legãturã cu
soluþionarea cauzelor".

Preºedintele CCR a menþionat, rã-
spunzând unei întrebãri, cã acele
contracte încheiate între 2007 ºi
2009, pe vechiul Cod Civil, nu fac
obiectul sesizãrii: "Ele sunt în afara
cadrului legal de examinare a pro-
cedurilor de neconstituþionalitate.
Nu fac pentru cã nu sunt în legãtu-
rã cu cauza. Dupã cum nu sunt în
legãturã cu cauza nici cele la care
fãcea la un moment dat referire le-
gea, cele care se vor încheia ulte-
rior intrãrii în vigoare".

Avocaþii interpreteazã diferit deci-
zia Curþii Constituþionale a României
referitoare la Legea dãrii în platã.

Pe de o parte, Stan Târnoveanu,
ce reprezintã unele bãnci în proce-
sele cu clienþii, este de pãrere cã,
"de acum înainte, darea în platã,
fãrã consimþãmântul împrumutã-
torului, nu are cum sã mai existe".
Domnia sa ne-a precizat: "Cred cã
CCR a vrut sã lase sã funcþioneze
impreviziunea aºa cum este ea re-

glementatã ºi darea în platã aºa
cum apare în Codul Civil. Darea în
platã nu are cum sã-ºi mai producã
efectele aºa cum este scrisã Legea
77/2016. Cel mult, instanþa aplicã
principiul impreviziunii. Dacã era
vorba doar despre eliminarea unei
sintagme, aceasta ar fi fost elimina-
tã, fãrã ca legea sã fie întoarsã în
Parlament, iar, în rest, ar fi rãms
constituþionalã. Însã, a fost admisã
excepþia de neconstituþionalitate
pe retroactivitate în ceea ce pri-
veºte articolul care face trimitere
prin derogare de la Codul Civil.
Adicã nu poþi printr-o lege obiºnui-
tã sã derogi de la o lege organicã".

Pe de altã parte, avocatul Alexan-
dra Burada, apãrãtor al debitorilor,
a scris, pe pagina de Facebook:
"Este neconstituþionalã sintagma
«precum ºi din devalorizarea bunu-
rilor imobile", restul articolului 11
fiind constituþional, adicã se aplicã
ºi creditelor în derulare. În ceea ce
priveºte contractele încheiate sub
imperiul noului Cod Civil, va trebui
aplicatã teoria impreviziunii.

Concluzia mea... Legea nu retro-
activeazã, iar pentru contractele

încheiate pe vechiul Cod, legea se
aplicã!"

Domnia sa ne-a declarat cã, dacã
legea nu s-ar fi aplicat ºi contracte-
lor încheiate sub vechiul Cod Civil,
atunci CCR ar fi declarat-o retroac-
tivã.

Iniþiatorii Legii dãrii în platã con-
tinuã sã fie optimiºti, interpretând
decizia CCR într-o notã pozitivã.

Avocatul Gheorghe Piperea, care
a redactat legea, susþine cã textul
legislativ este constituþional cu ex-
cepþia unei singure sintagme.

Domnia sa ne-a declarat: "Singu-
ra «victorie» a bãncilor este elimi-
narea sintagmei «precum ºi din de-
valorizarea bunurilor imobile».
Acest lucru înseamnã cã, în instan-
þã, nu mai poate fi invocatã devalo-
rizarea imobilelor. A doua excepþie
care, aparent, a fost admisã, în rea-
litate nu este admisã. CCR trimite,
de fapt, în judecatã cazurile. În
rest, toate articolele - cele pe retro-
activitate, accesibilitate, predictibi-
litate etc. - sunt declarate constitu-
þionale, negru pe alb".
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Domnul Piperea ne-a mai expli-
cat cã, prin referirea la contractele
încheiate între 2007 ºi 2009,
preºedintele CCR nu spune cã aces-
tea nu fac obiectul legii, ci cã ele
nu constituie obiectul sesizãrii,
întrucât în acea perioadã nu exista
legea impreviziunii.

Avocatul a precizat:
"(i) impreviziunea este un deze-

chilibru contractual survenit înche-
ierii acestuia, în cursul executãrii
sale, dezechilibru care cauzeazã o
împovãrare excesivã a debitorului;
ea poate fi reliefatã de o creºtere a
volumului de plãþi cauzatã de ri-
scul valutar, de o scãdere drasticã a
veniturilor debitorului cauzatã de
o concediere colectivã (sau, în ge-
nere, de o concediere care nu in-
tervine din vina salariatului), de o
reducere a salariului operatã prin
lege (cum a fost cea aplicatã buge-
tarilor în 2010), de o boalã sau de
alte evenimente dincolo de voinþa
debitorului;

(ii) dezechilibrul prestaþiilor debi-
torului în contractele dintre consu-
matori ºi profesioniºti este prezu-
mat, debitorul nefiind obligat sã
probeze acest dezechilibru, ci doar
calitatea sa de consumator; banca
- ºi nu debitorul - va trebui sã pro-
beze, în cazul testului impreviziu-
nii, cã debitorul nu este împovãrat
de datorie, ci cã, în realitate, poate
plãti; prezumþia de dezechilibru re-
zultã din toatã jurisprudenþa CJUE
în domeniu, care considerã cã ra-
porturile contractuale dintre con-
sumator ºi profesionist sunt fun-
ciarmente dezechilibrate, inegali-
tare, legea fiind orientatã cãtre

re-echilibrarea acestui raport ine-
galitar din punct de vedere econo-
mic, juridic ºi tehnic, judecãtorul
având misiunea de a readuce acest
raport juridic inegalitar la o situaþie
de egalitate realã;

(iii) pentru contractele încheiate
înainte de intrarea în vigoare a Co-
dului civil (1 octombrie 2011) nu
este necesar testul impreviziunii,
întrucât vechiul cod civil nu regle-
menta expres impreviziunea".

La rândul sãu, deputatul liberal
Daniel Cãtãlin Zamfir, care a pro-
movat textul legislativ în Parla-

ment, considerã cã decizia de ieri a
Curþii Constituþionale este un
triumf al Legii dãrii în platã.

Domnia sa a scris pe pagina de
Facebook: "Este un trimf pentru cã
bãncile au atacat pe principiul ne-
retroactivitãþii ºi au pierdut. Legea
se aplicã tuturor creditelor - ºi din
trecut, ºi din prezent, ºi din viitor!
Apoi au atacat pe ideea cã le este
afectat dreptul de proprietate ºi au
pierdut! Bãncile nu pot face profit
pe necazul oamenilor! Ce a decis
Curtea este ca instanþele sã verifice
dacã omul este de bunã credinþã

sau nu. Care este motivul pentru
care vrea sã dea casa înapoi? Care
e motivul pentru care nu mai poa-
te plãti? Dacã a crescut cursul nu e
vina lui! Dacã rata a urcat, nu e vina
lui! Cursul nu e imputabil lui! Cur-
tea a considerat cã nu trebuie sã
beneficieze de lege cei de rea cre-
dinþã, din acest motiv se vorbeºte
de impreviziune. Concluzia este
una extrem de importantã: Legea
dãrii în platã nu e opritã de la apli-
care ºi se aplicã tuturor contracte-
lor! Sintagma declaratã neconsti-
tuþionalã nu are nicio influenþã
efectivã asupra procesului de dare
în platã, ea trebuie pur ºi simplu
eliminatã, Curtea considerând cã
nu are legãturã cu scopul legii".

Daniel Zamfir a þinut sã precizeze
cã Legea dãrii în platã se aplicã tu-
turor contractelor, inclusiv celor în
derulare.

Legea conversiei

creditelor în CHF la cursul

istoric - adoptatã cu

unanimitate de voturi

La cinci luni de la intrarea în vi-
goare a Legii dãrii în platã, deputa-
þii au adoptat Legea conversia cre-
ditelor în franci elveþieni (CHF) la
cursul de la data acordãrii. Acest
act normativ urmeazã sã fie pro-
mulgat de preºedintele Klaus Io-
hannis sau, dupã caz, retrimis în
Parlament ori Curþii Constituþiona-
le a României.

Votul din plenul Camerei deputa-
þilor a creat noi valuri printre clien-
þii bãncilor, opiniile acestora fiind
diferite. Din comentariile postate
pe Facebook ºi pe site-ul ziarului
BURSA, desprindem cel puþin
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Florian Libocor: "Legea privind darea în platã ºi
cea referitoare la conversia creditelor în franci
elveþieni vor dispãrea pânã «la Mãrþiºor»"

Legea privind darea în platã ºi cea re-

feritoare la conversia creditelor în

franci elveþieni vor dispãrea pânã "la

Mãrþiºor", susþine economistul ºef al

BRD-Groupe Societe Generale, Florian

Libocor. Domnia sa a spus: "Am

îndrãzneala sã fac o predicþie: cred cã

cele douã legi vor dispãrea exact cum

au apãrut, dupã ce întreaga tevaturã

politicã se va fi încheiat. Mai în glumã,

mai în serios, cam de Mãrþiºor. Rãmâ-

ne de vãzut dacã mã înºel sau nu. Dar

dacã mã voi înºela, ceea ce nu cred, nu

pot sã vã spun decât cã trebuie sã ne

pregãtim bine de astfel de ghiduºii,

pentru cã nu le pot spune altfel. Îmi

pare rãu pentru tehnicienii, avocaþii

care au susþinut tehnic aceste iniþiati-

ve, dar sunt în eroare maximã. Dacã

au senzaþia cã societatea a rãmas la fel

ca în '91, se înºalã. Avem douã opþiuni:

fie ne respectãm reciproc, fie ne ba-

tem joc unii de alþii". Potrivit acestuia,

"populismul este un factor de risc ex-

trem, urmat de inconºtienþa din pun-

ctul de vedere al modului în care este

tratat un cadru legal existent, adoptat

de curând, echivalent cu ceea ce existã

acolo unde ne dorim sã mergem, ºi

efectele lui".

(urmare din pagina 9)



douã pãreri generale: pe de o par-
te, mulþi dintre împrumutaþi consi-
derã cã textul legislativ este un
eºec, întrucât trimite consumatorii
din nou la bancã, pentru a-ºi nego-
cia noile dobânzi ºi comisioane, iar,
pe de altã parte, sunt clienþi care
apreciazã cã votul reprezintã o
reuºitã, fiind, în sfârºit, adoptatã
Legea conversiei, indiferent de for-
ma sa. Unii dau ºi soluþii, men-
þionând cã, dupã conversie, debi-
torii îºi pot refinanþa creditul la
cele mai bune dobânzi din piaþã.
Desigur, se pune ºi problema dacã
aceºtia mai îndeplinesc condiþiile
sã acceseze un credit de refinanþa-
re.

Menþionãm cã noul act legislativ
presupune conversia creditelor în
CHF la cursul de la data acordãrii,
fãrã niciun prag sau grad de înda-
torare (pragul de 250.000 de fran-
ci elveþieni introdus ca valoare to-
talã a împrumuturilor a fost elimi-
nat luni, dupã ce legea a fost retri-
misã la comisii), la costuri care ur-
meazã sã fie negociate de cele
douã pãrþi, respectând principiul
bunei credinþe ºi diligenþele pro-
fesionale, astfel încât obligaþiile
de platã sã nu fie mai împovãrãto-
are pentru consumatori.

Legea conversiei este un exem-
plu de curent populist care poate
genera euforie pe termen scurt în
rândul beneficiarilor, dar costuri
economice deloc neglijabile pen-
tru societate pe termen lung, con-
siderã Mugur Isãrescu, Guvernato-
rul Bãncii Naþionale a României
(BNR). ªeful Bãncii Centrale a aver-
tizat cã principalul risc al conver-
siei creditelor în CHF la cursul
istoric este nesiguranþa contracte-
lor între pãrþi.

Consiliul Patronatelor Bancare
din România îºi exprimã îngrijora-
rea faþã de adoptarea proiectului
de lege privind conversia împru-
muturilor în franci elveþieni la cur-
sul de la data acordãrii creditelor ºi
sperã ca autoritãþile în drept sã se-
sizeze Curtea Constituþionalã cu
privire la acest act normativ,
potrivit unui comunicat al CPBR.

Consiliul susþine cã, la fel ca în ca-
zul adoptãrii Legii dãrii în platã, va
întreprinde toate demersurile ca sã
sesizeze autoritãþile abilitate cu
privire la ceea ce constituie, în opi-
nia sa, aspectele de neconstituþio-
nalitate ale acestei legi, printre
care menþioneazã aplicarea retro-

activã, lipsa de previzibilitate ºi in-
gerinþele asupra dreptului de pro-
prietate al unora dintre instituþiile
de credit.

ARB: "Conversia

creditelor la curs istoric ar

conduce la o pierdere

imediatã pentru bãnci"

Conversia creditelor contractate
în valutã la un curs istoric ar condu-
ce la o pierdere imediatã pentru
bãnci, din diferenþa de curs valutar,
însã un impact la nivelul întregului
sistem bancar este dificil de esti-

mat, susþin reprezentanþii Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB).

Sergiu Oprescu, preºedintele
ARB, a precizat: "Fiecare dintre
noi îºi calculeazã o cifrã pentru
banca pe care o conduce, luând
în calcul cele mai defavorabile
scenarii pe care le putem avea, ºi
la franci ºi la euro, ºi cu un curs
(n.r. istoric), ºi cu discount, cu tot
ceea ce ar putea sã fie în situaþia
cea mai defavorabilã. ªi, de multe
ori ne uitãm ºi ne dãm seama cã
genul acesta de impact poate sã
fie la un nivel pe care sã nu îl mai
putem repara".

Florin Dãnescu, preºedintele exe-
cutiv al ARB, a declarat cã iniþiatorii
proiectului de lege privind conver-
sia creditelor ar trebui sã prezinte
acest studiu de impact. Domnia sa
considerã cã acesta va fi mai mare
decât în cazul reglementãrilor an-
terioare, inclusiv Legea dãrii în
platã.

Potrivit domnului Eugen Rãdules-
cu, impactul pe care l-ar avea o
lege a conversiei creditelor în fran-
ci elveþieni la cursul istoric ar fi de
2,4 miliarde lei.
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Guvernul a trimis Legea conversiei
la Curtea Constituþionalã
Guvernul a trimis Legea conversiei

creditelor în franci elveþieni la Cur-

tea Constituþionalã a României

(CCR), cu o zi înainte de expirarea

termenului pânã la care putea face

acest lucru.

Liviu Iolu, purtãtorul de cuvânt al

Executivului, ne-a precizat cã aceastã

miºcare a fost fãcutã pentru cã le-

gea nu este socialã.

Domnia sa ne-a declarat: "Vreau sã

menþionez cã Guvernul susþine mã-

surile din lege care sprijinã cazurile

sociale, dar legea, per ansamblu,

aºa cum a ieºit, susþine afacerile. De

aceea Guvernul a trimis legea la

CCR. Dacã se depãºeºte caracterul

social al legii, Guvernul nu o mai

susþine".

Dacian Cioloº a declarat: "Din punctul nostru de vedere,

este important ca aceastã lege sã-i vizeze pe cei cãrora le e

pus în pericol venitul lunar din cauza ratelor la bancã în

urma modului cum au evoluat aceste credite. Faptul cã

am trimis la CCR aceastã lege nu este pentru cã suntem

împotriva ei. Sunt acolo câteva elemente, aºa cum a fost

ea votatã în Parlament - pentru cã, din pãcate, Parlamen-

tul nu a luat în considerare amendamentele pe care le-am

propus - care, din punctul nostru de vedere, ar fi fãcut-o

aplicabilã, ºi dacã nu clarificãm constituþionalitatea, acum,

înainte de a intra ea în vigoare, existã riscul ca ea sã pro-

ducã efecte ºi peste câteva luni altcineva sã o atace, o ban-

cã sau...Oricine altcineva poate sã o atace ºi va crea mai

multe probleme celor care aºteaptã sã li se rezolve

problemele".

Deputatul liberal Daniel Constantin Zamfir, care a depus

amendamentul privind conversia la curs istoric a împru-

muturilor în CHF, este de pãrere cã, astfel, problema lega-

tã de aceastã legea va fi tranºatã mai repede.

Domnul Zamfir ne-a declarat: "Eu cred cã Legea conver-

siei va trece controlul de constituþionalitate. Nu este nici

prima, nici ultima lege care ajunge la Curtea Constituþio-

nalã. Pânã la urmã, este o formã ca problema sã fie

tranºatã mai rapid, pentru cã la Legea dãrii în platã ne-au

þinut ºase luni ºi încã aºteptãm sã vedem ce se va

întâmpla. Nu-mi fãceam iluzii cã legea n-ar fi ajuns la Cur-

te, pentru cã oricum ar fi trimis-o bãncile. Tocmai de ace-

ea, eu cred cã premierul Cioloº a luat decizia sã lãmureas-

cã chestiunea cât mai repede. Aºa, pânã la finalul anului

putem avea o imagine finalã asupra acestei legi".

La rândul sãu, deputatul PSD Ciprian Nica, vice-preºedin-

tele Comisiei Juridice din Camera Deputaþilor, s-a arãtat

extrem de deranjat de decizia Guvernului de a trimite le-

gea la CCR.

Domnia sa ne-a spus: "Este o lege pentru cei înrobiþi de

bãnci, pentru ca oamenii sã nu se mai sinucidã ºi vine pre-

mierul, cu indicaþii de la Bruxelles, ºi o trimite la Curtea

Constituþionalã, în condiþiile în care avizul de la Guvern a

fost pozitiv ºi în condiþiile în care PNL l-a nominalizat pe

Cioloº pentru funcþia de premier".

În condiþiile actuale, preºedintele Klaus Iohannis trebuie

sã aºtepte decizia CCR înainte sã ia o decizie legatã de lege.

Noul act legislativ va intra în vigoare dupã 60 de zile de la

momentul publicãrii ei în Monitorul Oficial.

(continuare în pagina 12)



Eugen Rãdulescu a menþionat:
"Acest impact se va transpune
într-o scãdere medie a solvabilitãþii
sistemului bancar de 1,8 puncte,
ceea ce încã pare sã fie suportabilã.
Atâta doar cã avem douã bãnci
care vor ajunge cu indicatorul de
solvabilitate sub nivelul care le
permite continuarea funcþionãrii,
iar alte patru bãnci - cu indicatorii
de solvabilitate sub nivelul pru-
denþial recomandat în momentul
de faþã".

Fitch: "Ratingurile

bãncilor româneºti nu vor

fi afectate imediat de

conversia creditelor

acordate în franci

elveþieni"

Agenþia Fitch a anunþat, recent,
cã ratingurile bãncilor româneºti
nu vor fi afectate imediat de con-
versia creditelor acordate în franci
elveþieni.

Cu o zi înainte, apãruserã unele
afirmaþii fãcute de prim-viceguver-
natorul BNR Florin Georgescu, po-
trivit cãruia este posibil ca Legea
conversiei creditelor în franci elve-
þieni, la curs istoric, sã conducã la
scãderea leului ºi la creºterea
dobânzilor.

Analistul economic Florin Cîþu
ne-a explicat: "Ceea ce spune Fitch
Ratings este cã, dacã vor exista
pierderi la bãnci, acestea nu vor fi

de calibrul sã afecteze sãnãtatea
instituþiilor financiare. În acelaºi
timp, Florin Georgescu spune cã,
dacã legea conversiei va slãbi eco-
nomia, atunci cursul se va deprecia
ºi dobânzile vor creºte.

Nu putem merge pe ambele sce-
narii, pentru cã, dacã bãncile vor fi
sãnãtoase, atunci economia nu va
pãþi nimic; economia nu se poate
deteriora dacã vom continua sã
avem bãnci sãnãtoase. Deprecie-
rea ar veni doar dacã aceastã lege
ar fi perceputã de investitori ca un
fenomen negativ".

T ot od at ã , d epu t at u l l ibera l
Andreea Paul considerã cã Banca
Naþionalã a României greºeºte
atunci când ameninþã cu deterio-
rarea cursului leului ºi când invocã
transferurile în lei fãcute de cãtre
bãncile obligate sã-ºi închidã
poziþiile scurte în valute.

Afirmaþiile domniei sale vin ca re-
acþie la rãspunsul pe care Florin
Georgescu l-a formulat la întrebãri-
le transmise de deputatul PNL.

Documentul transmis de prim-vi-
ceguvernatorul BNR aratã, printre
altele: "Pentru acoperirea poziþiei
valutare scurte create în urma con-
versiei, va trebui ca instituþiile de
credit sã cumpere echivalentul a
1,2 miliarde euro utilizând surse
atrase în lei, cu efecte posibile de
depreciere a monedei naþionale în
raport cu moneda euro; sã atragã
finanþare pe termen scurt (lichidi-
tãþi), contribuind la creºterea rate-
lor de dobândã aferente surselor
atrase".

În replicã, Andreea Paul a comen-
tat: "O spun pentru prima datã pu-
blic: unde greºeºte BNR în rãspun-
sul pe care mi l-a dat la întrebarea
parlamentarã adresatã cu privire la
impactul conversiei creditelor în
franci elveþieni la cursul istoric?
BNR ne-a prezentat impactul aju-
stat estimat la 1,67 miliarde lei.(...)
BNR greºeºte însã când ameninþã
cu deterioarea cursului leului, in-
vocând transferurile în lei fãcute
de cãtre bãncile obligate sã-ºi
închidã poziþiile scurte în valute.
(...) De ce nu are dreptate BNR?
Aduc 3 argumente:

1. Noi discutãm despre o mãsurã
administrativã politicã aplicatã o
singurã datã, pentru cã bãncile im-
plicate în creditarea în franci elve-
þieni au eºuat sã negocieze indivi-
dual, sã împartã echilibrat riscurile,
aºa cum au promis, într-un numãr
semnificativ din cazurile afectate de
deprecierea explozivã a francului;

2. BNR are capacitatea de a ab-
sorbi acest ºoc o singurã datã, de a
apãra cursul de schimb al leului,
având unul dintre cele mai ridicate
niveluri ale rezervei valutare din ul-
timii ani, de 33,29 miliarde de euro,
la care se adaugã 103 tone de aur.
Existã, aºadar, spaþiul valutar nece-
sar pentru a proteja cursul;

3. BNR are obligaþia sã intervinã
pentru a absorbi ºocul ºi pentru a
apãra cursul leului. BNR nu poate
apãra cursul atunci când pierderile
de competitivitate ale economiei
româneºti sunt pe termen lung.
Dar ºocurile pe termen scurt unita-

re pot fi absorbite de BNR, doar vo-
inþã sã fie. De altfel, o ºi face de fie-
care datã când ministerul finanþe-
lor are de rambursat o datorie
mare în valutã ºi se duce la BNR, ni-
cidecum pe piaþã, pentru a nu de-
regla cursul de schimb. La fel vor
trebui sã procedeze ºi bãncile
implicate pentru a nu deprecia
cursul de schimb".

În opinia agenþiei de rating Fitch,
creditele în CHF reprezintã o parte
neglijabilã a creditãrii în general:
"Deprecierea leului românesc faþã
de moneda elveþianã, de la mo-
mentul 2007 - 2008, când a fost
luatã cea mai mare parte a credite-
lor în CHF, a fãcut sã fie din ce în ce
mai greu pentru debitori sã achite
împrumuturile. Acest lucru este va-
labil mai ales pentru împrumutaþii
cu venituri mici care au ipotecã".

Potrivit Fitch, Banca Transilvania
a adoptat deja o atitudine proacti-
vã ºi a oferit clienþilor sãi cu împru-
muturi în moneda elveþianã opþiu-
nea de a converti în mod voluntar
creditele, la un curs favorabil.

Totodatã, Fitch subliniazã cã, deºi
Legea conversiei nu va avea un im-
pact imediat asupra ratingurilor
bãncilor româneºti, aceasta repre-
zintã un alt exemplu al modului în
care cadrul nostru legislativ se
îndreaptã cãtre mãsuri care sã vinã
în sprijinul debitorilor ºi al protejã-
rii drepturilor consumatorilor, în
detrimentul bãncilor.
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