
Datornic în România. Cum (nu) te protejează legea 

O casă de ajutor reciproc bulgărească  împrumută români, cu o dobândă anuală efectivă  

(DAE) de 1235%, iar o profesoară din Iași a fost agresată psihic, mai mult timp, de către 

angajații  unei companii de recuperări creanțe.  

În România, sentințele judecătorești scot oameni din casă în plină criză, în timp ce în Grecia 

executările silite sunt interzise de doi ani.  Acestea sunt doar câteva situații suportate azi de către 

unii consumatori din România, din cauza lipsei unei legislații care să-i protejeze.  

 

În acest sens, recent înființată, Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) 

vine cu o serie de propuneri legislative care să apere consumatorul în relația cu instituțiile 

financiare. 

 

O astfel de propunere este și stabilirea unui prag maxim admis pentru DAE, la creditele pentru 

populație.  

 

Alin Iacob, președintele AURSF, a afirmat că printr-o astfel de măsură, se poate împiedica 

îndatorarea excesivă a celor care accesează un credit.  

 

În plus, țări membre ale Uniunii Europene, precum Belgia sau Franța au adoptat deja o astfel de 

măsură. Și asta în contextul în care  ponderea creditelor neperformante, accesate în special de 

tineri, a ajuns să fie foarte mare în unele state europene.  

 

O lege care să stabilească un prag maxim admis de dobândă cu care instituțiile financiare să 

poată acorda împrumuturi populației ar duce la eliminarea unor cazuri precum cel al unei case de 

ajutor reciproc din Bulgaria, intrată pe piața românească în 2011 și care în prezent acordă 

împrumuturi cu o DAE de 1.235%.  

 

Împrumut cu rată săptămânală 
 

Exemplul a fost dat de către Costel Stanciu, președintele Asociației pentru Protecția 

Consumatorilor din România, care a mai spus că același CAR acordă românilor împrumuturi pe 

o perioadă de la 3 luni la 9 luni, acoperind astfel o nișă de clienți care nu pot accesa un credit 

bancar, respectiv celor cu venituri minime și medii pe economie.   

În plus,  CAR-ul practică o dobânda lunară de 12% pe lună, în timp ce o bancă practică o astfel 

de dobândă anuală.  

 

De exemplu, la un împrumut de 800 de lei, suma de rambursat va fi de 1.089 lei, cu , atenție, o 

rată săptămânală de 90,75 lei.   

 

 

Un DAE corect pentru populație 
 

În opinia lui Alin Iacob, pentru ca astfel de situații să nu mai existe, un DAE corect pentru 



împrumuturile pentru populație ar fi în jurul procentului de 36%, cifră similară practicată deja în 

unele țări care au luat o astfel de măsură.   

 

Potrivit lui Stanciu, în România există peste 3.400 de case de ajutor reciproc și peste 1.300 de 

case de amanet, ceea ce indică un grad ridicat de sărăcie. 

 

Comportamentul recuperatorilor de creanțe 
 

O altă propunere legislativă a AURSF este și aceea a reglementării, autorizării și restricționării 

comportamentului abuziv al companiilor care au ca obiect de activitate recuperările de creanțe. 

Astfel de companii fac profituri uriașe de pe urma oamenilor cu datorii.  

 

Alin Iacob a dat  exemplul unei profesoare de la Iași care  a fost hărțuită de angajați  ai unei 

astfel de companii  care au dus un dialog de natură să distrugă psihicul datornicei.  

 

Potrivit președintelui AURSF, Asociația se va implica pentru ca asemenea cazuri să nu mai 

existe.  

 

Impozit mai mic pentru dobânda din depozite 
 

O altă propunera legislativă a Asociației este și aceea a eliminării sau reducerii procentului 

aferent impozitului pe dobânda bancară, în conditiile scăderii accelerate a dobânzilor acordate la 

economiile populației. 

 

În prezent, statul impozitează câștigul din dobânzi cu 16%.  

 

Totodată, reprezentanții AURSF solicită și adoptarea unei legi a insolvenței persoanelor fizice, 

după modelul celor juridice.  Și asta în condițiile în care aproape toate celelalte state membre au 

o astfel de legislație. 

 

“În România, adoptarea unei astfel de legi este văzută ca un cataclism fără de care nu s-ar mai 

putea desfășura activitatea bancară”, după cum a afirmat Alin Iacob.  
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