


Exista, din pacate, prea multi romani care nu se pot bucura de 
momentele atat de necesare unei vieti normale (distractie si 
odihna), pentru ca au fost victimele unor comportamente abuzive, 
incorecte sau inselatoare din partea furnizorilor de servicii 
financiare. 
 
Crezul Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare 
(AURSF) a fost, este si va continua sa fie si pe viitor acelasi: toti 
romanii au dreptul sa beneficieze de servicii financiare la standarde 
europene, de protectia oferita de toate reglementarile nationale si 
europene, precum si sa fie aparati de comportamentele inadecvate 
ale industriei financiare. 



AURSF considera ca, in acest moment, exista mai multe subiecte de 
interes major pentru consumatorii utilizatori de servicii financiare si 
organizatiile care le apara interesele si solicita tuturor membrilor 
sai, dar si celorlalte organizatii care isi propun sa actioneze pentru 
protectia consumatorilor de servicii financiare, precum si mediului 
academic si altor componente ale societatii civile, sa sustina 
propunerile si initiativele AURSF care ne vor ajuta sa servim mai 
bine si mai eficient interesele consumatorilor utilizatori de servicii 
financiare. 
 
De asemenea, AURSF solicita tuturor partidelor politice 
reprezentate in Parlament sa-si precizeze punctul de vedere fata de 
intentiile legislative cuprinse in propunerile noastre. 



1. realizarea unui proiect de lege a conversiei creditelor în CHF 
pentru toti cei rămași în această situație, cu un discount la sold de 
minim 25% 
 
2. rezolvarea situației de la CSALB: lipsa, timp de mai multi ani, a 
unui reprezentant al asociatiilor de consumatori din Colegiul de 
Coordonare, eliminarea urgenta a tuturor avocaților băncilor din 
randul conciliatorilor, precum si a altor aspecte care tin de buna si 
corecta functionare a acestei entitati 
 
3. adoptarea de urgentă a legii privind trecerea ANPC în subordinea 
Parlamentului, similar BNR 



4. statuarea principiului conform căruia președintele si 
vicepresedintii ANPC au o vastă experientă legata de problemele 
consumatorilor, nu doar susținere politică 
 
5. realizarea unui proiect de lege pentru finanțarea asociațiilor de 
consumatori, pe principiul activității susținute desfasurate în 
beneficiul consumatorilor 
 
6. realizarea unui proiect de lege care să aibă în vedere 
reglementarea comportamentului și tarifelor practicate de 
executorii judecătorești în cazul executarilor silite 



7. inasprirea sanctiunilor, inclusiv a amenzilor aplicate pentru 
cazurile grave, precum si pentru cele care vizeaza un numar mare 
de consumatori 
 
8. un acord din partea partidelor politice reprezentate in Parlament 
care sa vizeze acordarea unui loc de membru neexecutiv din 
Consiliul ASF unui reprezentant al asociațiilor de consumatori (care 
sa indeplineasca toate cerintele prevazute de lege) 
 
9. cresterea contributiilor la Pilonul II de pensii de la 3,75% la 4,25%, 
intr-o prima faza, urmata ulterior de majorarea acestei contributii la 
5% din salariul brut. 



10. constituirea unui grup de lucru permanent al asociatiilor care 
militeaza pentru protectia consumatorilor, pe componenta de 
servicii financiare, cu recomandarea catre actorii politici ca orice 
inițiativă sau propunere legislativă care vizeaza exclusiv sau face 
referire la protectia consumatorilor utilizatori de servicii financiare, 
să fie lansată în spațiul public doar după analizarea în cadrul 
Grupului; in paralel, stabilirea unui canal de comunicare permanenta 
intre asociatiile de consumatori 



Evident, in masura in care va fi invitata sa participe, AURSF va sprijini 
orice alte actiuni si demersuri de natura sa sustina drepturile si 
interesele consumatorilor utilizatori de servicii financiare, cu 
conditia ca si celelalte parti implicate sa tina cont de punctele de 
vedere si argumentele AURSF. 
 
Asteptam cu mult interes parerile (pro sau contra) si eventualele 
propuneri suplimentare ale consumatorilor de servicii financiare, ale 
colegilor nostri din celelate asociatii de protectie a consumatorilor, 
dar si pe cele ale mediului academic si ale altor componente ale 
societatii civile, precum si pe cele ale partidelor politice 
parlamentare cu privire la temele propuse. 



Dupa primirea si analizarea reactiilor la propunerile noastre, AURSF 
va organiza un eveniment la care ii va invita pe toti cei interesati sa 
sustina si sa promoveze protectia consumatorilor de servicii 
financiare. 
 
Alin Iacob, 
Presedinte AURSF 
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