
Legea privind sistemul de econo-

misire-creditare (Bauspar) a fost

aprobatã de Parlament în data de

13 iunie, iar bãncile din domeniu

(BCR Banca pentru Locuinþe ºi Raif-

feisen Banca pentru Locuinþe -

RBL) aºteaptã modificarea norme-

lor metodologice de aplicare nece-

sare punerii în practicã a noii

legi, în mod corespunzã-

tor.

Iniþiativa legislati-

vã a fost întoarsã la

comisii, anul trecut,

din plenul Camerei,

iar, la finalul lunii

martie, a fost emis

avizul Guvernului pe

textul de lege.

Sistemul de economisire-cre-

ditare (Bauspar) din þara noastrã se

aflã în cel de-al treilea an de blocaj,

dupã ce Curtea de Conturi a impus

respectarea anumitor decizii res-

trictive, în urma unui control efec-

tuat în 2015.

În prezent, circa 400.000-500.000

de români se aflã în sistem, niciun

client nou neputând adera la aces-

ta, în ultimii doi ani. Cele douã

bãnci din piaþã nu au fãcut decât

sã dea credite, în aceastã perioadã,

în valoare totalã mai mare de 100

de milioane de lei.

Bãncile pentru locuinþe au nevoie

de o soluþie legislativã care sã re-

lanseze sistemul de economisire,

spu ne a, anu l t r e c u t , L u c i an

Anghel, preºedintele BCR BpL, rei-

terând cã sistemul Bauspar necesi-

tã mulþi clienþi ca sã poatã funcþio-

na.

Obiectivele proiectului de lege

sunt:

ü clarificarea categoriilor de be-

neficiari;

ü modificarea cuantumului pri-

mei de la stat în funcþie de opþiu-

nea contractãrii unui credit;

ü obligativitatea prezentãrii de

documente justificative privind

utilizarea în scop locativ a sumelor

reprezentând prima de la stat pri-

mitã;

ü instituirea sancþiunii

r e st i t u i r i i pr i m e lor

încasate cu neres-

pectarea prevede-

rilor ordonanþei.

Expunerea de

motive sublinia-

zã: "Pentru a fun-

c þ i ona c onf or m

scopului pentru care

a fost inst ituit prin

Lege, sistemul are nevoie

de stabilitate. Aceastã cerinþã tre-

buie sã se manifeste inclusiv la ni-

velul reglementãrii legale prin

îndeplinirea cerinþelor de predicti-

bilitate, precizie ºi claritate a legii.

În acest sens, se impune actualiza-

rea actului normativ care regle-

menteazã economisirea ºi credita-

rea în sistem colectiv pentru do-

meniul locativ, pentru a se oferi un

plus de certitudine ºi a înlãtura po-

sibilitatea apariþiei unor interpretã-

ri echivoce cu privire la coordona-

tele esenþiale ale sistemului Bau-

spar, particularitãþi care au fost

avute în vedere implicit de cãtre

legiuitor în forma actualã a regle-

mentãrii, dar care se impun a fi cla-

rificate expres prin lege.

În al doilea rând, în reglementa-

rea actualã, prima de stat este sta-

bilitã la un nivel de 25% din totalul

depunerilor efectuate de client în

perioada de economisire, fãrã a

putea depãºi limita maximã de 250

euro anual. De asemenea, pentru

clienþii care economisesc mai mult

de 5 ani, nu este necesarã justifica-

rea utilizãrii primei de stat pentru

activitãþi în domeniul locativ pen-

tru a putea beneficia de aceastã

subvenþie. Având în vedere cã sis-

temul Bauspar a cunoscut o dez-

voltare rapidã în România ºi s-a

stabilizat prin crearea unei mase

de depunãtori care poate asigura

siguranþa ºi stabilitatea sistemului,

se impune modificarea regimului

juridic al primei de stat în sensul

adaptãrii la noile realitãþi care per-

m i t f u nc þ i onar e a s i s t e m u lu i

printr-o susþinere la fel de activã

din partea statului, dar care sã fie

îndreptatã spre o eficientizare a

utilizãrii subvenþiilor.

În scopul clarificãrii faptului cã un

client titular al unui contract de

economisire-creditare nu este obli-

gat sã încheie contractul de credit,

el având doar dreptul, nu ºi obliga-

þia de a trece în urmãtoarea etapã

a creditãrii, prin prezentul act nor-

mativ se va completa definiþia con-

tractului de economisire-creditare.

Caracterul opþional al creditãrii

este de esenþa sistemului Bauspar

ºi aceastã particularitate este

subînþeleasã din ansamblul regle-

mentãrii actuale, dar se impune in-

tervenþia legiuitorului pentru a evi-

ta orice interpretãri divergente".

Documentul citat menþioneazã

cã, pentru creºterea gradului de

eficienþã a utilizãrii subvenþiilor

bugetare, regimul juridic al primei

de stat va fi modificat astfel:

"- cuantumul primei de stat va fi

stabilit diferenþiat: pentru clienþii

care opteazã sã încheie ºi un con-

10 BURSA Construcþiilor nr. 5 / 2018

Legislaþie

Legea bãncilor pentru
locuinþe - aprobatã în

Parlament

(continuare în pagina 12)

Lucian Anghel,
preºedintele BCR BpL,
spunea, anul trecut:

"Bãncile pentru locuinþe
au nevoie de o soluþie

legislativã
care sã relanseze

sistemul de
economisire".
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tract de credit, prima va fi stabilitã

la un nivel de 25% din totalul de-

punerilor efectuate în fiecare an

calendaristic, în limita a 250 de

euro anual; pentru clienþii care nu

doresc încheierea unui contract de

credit, prima va fi stabilitã la un ni-

vel de 20% din totalul depunerilor

efectuate în fiecare an calendaris-

tic, în limita a 200 de euro anual".

În avizul de la Guvern, este res-

pinsã propunerea de acordare a

unei prime de stat diferenþiatã ºi se

menþioneazã: "Pentru a beneficia

de prima de stat, clienþii au obliga-

þia ca în termen de ºase luni de la

încasarea sumelor economisite, sã

prezinte bãncii documentele justi-

ficative privind utilizarea în scop

locativ atât a sumei economisite,

cât ºi a primei de stat. În cazul în

care utilizarea sumelor în scop lo-

cativ nu este doveditã de clienþii

bãncilor de economisire ºi credita-

re în domeniul locativ, în termenul

stabilit, prima de stat nu va fi pusã

la dispoziþie clientului ºi se va resti-

tui MDRAPFE".

Conform expunerii de motive,

printre altele, noua lege va intro-

duce, pentru prima datã, obligaþia

pentru titularii contractelor de

economisire-creditare de a justifi-

ca faptul cã au utilizat prima de

stat pentru cheltuieli în domeniul

locativ pentru a le fi pusã la dispo-

ziþie prima de stat, cu urmãtoarele

diferenþieri: "(a) pentru depunãto-

rii care economisesc o perioadã

mai lungã de 5 ani, pentru a li se

elibera efectiv prima de stat aflatã

în contul de economisire este ne-

cesarã numai justificarea sumei re-

prezentând prima de stat; prin ex-

cepþie, prima de stat poate fi elibe-

ratã clienþilor chiar dacã aceºtia nu

au economisit o perioadã de 5 ani,

dacã sunt îndeplinite condiþiile de

repartizare ale contractului ºi se

face dovada utilizãrii în domeniul

locativ, atât a sumelor economisi-

te, cât ºi a primei de stat".

De asemenea, iniþiativa legislati-

vã introduce obligaþia ca, înce-

pând cu prima de stat aferentã

anului de economisire 2017, clien-

þii care au încasat prima de stat

încãlcând dispoziþiile prezentei or-

donanþe de urgenþã sau ale regle-

mentãrilor emise în aplicarea aces-

teia, sã restituie împreunã cu pri-

ma de stat necuvenitã ºi dobânda

acumulatã aferentã sumelor repre-

zentând prima de stat necuvenitã,

din care se scade impozitul pe

dobândã.

Conflictul dintre Curtea de Con-

turi ºi cele douã bãnci pentru locu-

inþe de la noi a izbucnit dupã ce

Curtea de Conturi a dat publicitãþii

un raport încheiat în urma controa-

lelor efectuate la BCR BpL ºi Raiffei-

sen Banca pentru Locuinþe.

Sesizarea comunã a Curþii de

Conturi indicã un prejudiciu de

aproape 269 de milioane de lei în

cazul BCR BpL ºi de circa 60 de mi-

lioane de lei - prejudiciul produs

de RBL. Curtea de Conturi susþine,

în raportul citat, cã bãncile pentru

locuinþe au pus la punct un meca-

nism prin care au acordat primele

oferite de stat în mod ilegal.

Instituþia de control apreciazã cã

cele douã bãnci au solicitat în mod

nelegal subvenþia reprezentând

primã de la stat calculatã în pro-

cent de 25%, inclusiv asupra comi-

sionului de deschidere, raportul re-

clamând ºi cã bãncile pentru locu-

inþe au încheiat contracte de eco-

nomisire-creditare cu persoane

care aveau vârsta mai micã de 18

ºi, respectiv, mai mare de 65 de

ani.

Cele douã bãnci au contestat la

Curtea de Apel Bucureºti mãsurile

recomandate de Curtea de Conturi

în urma controalelor efectuate,

RBL ºi BCR BpL având câºtig de ca-

uzã, în primã instanþã.

În acest context, statul a virat circa

80% dintre primele aferente anului

2014, ulterior nefiind viratã nicio

primã de la stat în sistemul Bauspar.

Sistemul Bauspar are o tradiþie

veche în þãri precum Germania sau

Cehia, una dintre caracteristicile im-

portante ale acestui sistem, la nivel

internaþional, fiind acela cã, pentru

acordarea unui credit, este nevoie

de pânã la nouã depozite, sublinia-

zã reprezentanþii domeniului.

Lucian Anghel a menþionat, anul

trecut: "Dimensiunea unui credit

este de 8-9 ori mai mare decât cea

a unui depozit. Bãncile sunt de niºã,

iar singura sursã pe care o au pen-

tru acordarea de credite pe perioa-

de foarte lungi sunt depozitele pe

cinci ani".

Reglementãrile noastre din do-

meniu au fost preluate din legisla-

þia europeanã ºi prevãd cã "fiecare

client, persoanã fizicã cu cetãþenia

românã ºi cu domiciliul stabil în

România, beneficiazã de o primã

de stat pentru depunerile anuale

efectuate în baza unui contract de

economisire - creditare încheiat cu

o bancã de economisire ºi credita-

re în domeniul locativ" (Ordonanþa

de Urgenþã 99/2006 privind insti-

tuþiile de credit ºi adecvarea capi-

talului, art. 311). Urmãtorul articol

din lege - 312 - alin. 1 ºi 2, adaugã:

"Prima de stat se stabileºte la 25%

din suma economisitã în anul res-

pectiv de cãtre client. Prima de stat

nu poate depãºi echivalentul în lei

a 250 euro, calculat la rata de

schimb leu/euro comunicatã de

Banca Naþionalã a României pen-

tru ultima zi lucrãtoare a anului de

economisire". Ordonanþa mai subli-

niazã, la art. 315, alin. 1: "Pentru a

beneficia în mod constant de pri-

ma de stat, contractele de econo-

misire-creditare trebuie sã aibã o

duratã de minimum cinci ani, fãrã

a fi necesarã justificarea utilizãrii în

scop locativ a sumei economisite,

ºi este obligatoriu ca înainte de ex-

pirarea termenului de economisire

stabilit sã nu se fi efectuat restituiri

totale sau parþiale din sumele eco-

nomisite".

Valoarea medie a creditelor acor-

date de bãncile pentru locuinþe se

ridicã la peste 20.000-30.000 de

euro, iar perioada de acordare poa-

te fi ºi de 30-40 de ani, în funcþie de

destinaþia împrumutului (renovare

sau achiziþie).
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În prezent, circa 400.000-500.000
de români se aflã în sistem, niciun

client nou neputând adera la
acesta, în ultimii doi ani. Cele

douã bãnci din piaþã nu au fãcut
decât sã dea credite, în aceastã
perioadã, în valoare totalã mai
mare de 100 de milioane de lei.


