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AURSF solicita Guvernului sa faca public proiectul de act normativ
privi nd restructurarea creditelor

Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) solicita
Guvernului Romaniei sa dea publicitatii in cel mai scurt timp proiectul de act normativ
privind restructurarea creditelor.

AURSF constata ca au trecut trei saptamani de la anuntarea unor elemente din
cadrul schemei fiscale pentru restructurarea creditelor populatiei de catre primul
ministru si ministrul delegat pentru buget, fara ca proiectul de act normativ sa fie
adus la cunostinta publicului, pentru a putea intra in dezbatere publica.

lntarzierea publicarii proiectului de act normativ, in conditiile in care anuntul a fost
facut acum trei saptamani, nu are nicio justificare. Documentul trebuie sa devina
public cat mai curand, insotit de nota sa de fundamentare, pentru a permite analiza
ipotezelor si solutiilor propuse.

AURSF a identificat in discursul public pe aceasta tema numeroase neclaritati si, de
aceea, a evitat sa formuleze un punct de vedere, asteptand aparitia propunerii de act
normativ. Totusi, avand in vedere importanta subiectului si intarzierea cu care acesta
este facut public, AURSF considera necesar sa faca urmatoarele precizari:

1. cea mai potrivita modalitate de rezolvare a problemelor utilizatorilor de servicii
financiare o reprezinta adoptarea unei legi a falimentului personal, aplicabila tuturor
romanilor si nu o reglementare dedicata doar debitorilor cu venituri aflate la limita
supravietuirii.
2. cifrele facute publice in legatura cu numarul potentialilor beneficiari si nivelul
creditului fiscal acordat nu par sa fi fost riguros fundamentate; in plus, propunerea
are un caracter discriminatoriu, eliminand de la aplicarea ei foarte multi romani care
se confrunta cu dificultati majore in ceea ce priveste rambursarea creditelor bancare.
3. un numar important de consumatori se confrunta cu dificultati datorita clauzelor
abuzive existente in contractele lor de credit; de aceea, ar trebui gasite variante de
suspendare partiala a obligatiilor de plata pana la eliminarea clauzelor abuzive din
contracte.
4. solutia propusa de guvern este criticabila prin faptul ca doar amana, pe o perioada
limitata, o parte din obligatiile de plata ale debitorilor; in schimb, la final, debitorii vor
plati mai mult, iar perioada de rambursare a imprumutului se va mari.

AURSF se va implica in dezbaterea publica a proiectului de act normativ si va veni cu
propuneri care sa fie in avantajul utilizatorilor de servicii financiare.
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