


• IANUARIE - Interviu Alin Iacob - Lea Berzuc, cu privire  la proiectul ANPC de 
introducere de noi reguli pentru banci si recuperatori 

• FEBRUARIE - Raportul anual al FSUG (Grupul Utilizatorilor de Servicii 
Financiare) contine si un articol scris de presedintele AURSF, Alin Iacob, pe 
tema creditelor in franci elvetieni 

• MARTIE - AURSF în parteneriat cu avocata BURADA ALEXANDRA, lansează 
PROGRAMUL DE „CONSULTANTA JURIDICA GRATUITA” - in domeniul 
serviciilor financiare 
- AURSF a participat la o dezbatere organizata de Comisia Juridica a Camerei 
Deputatilor, pe tema legii darii în plata 
- AURSF a propus o serie de modificări ale actului normativ la capitolul 
reprezentării instituţiilor în Colegiul de Coordonare al SAL-ului bancar 
- AURSF contesta numirea Simonei Valceanu, in functia de presedinte al 
Colegiului CSALB 



 
APRILIE - AURSF invitata la Parlament, la ultima runda de consultari cu privire 
la legea darii in plata 
- AURSF a participat la o discutie cu deputatii din Comisia juridica, cu privire la 
conversia creditelor in valuta 
- Scrisoare trimisa de AURSF comisarilor europeni, ca raspuns la critica acestora 
vizavi de Legea Darii in Plata. Scrisoarea contine o serie de argumente in 
favoarea Legii Darii in Plata, critica abordarea partizana (pro bancara) a celor 2 
comisari europeni si puncteaza situatia dificila a consumatorilor romani utilizatori 
de servicii financiare. 
 

 



MAI - Apelul AURSF pentru modificarea normelor din 6 Ianuarie 2011, privind 
tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici  
- Alin Iacob la conferinta ZF „Protectia Consumatorilor” 
- Alin Iacob - interviu la Radio RFI, pe tema legii darii in plata 
- Alin Iacob – obtine al doilea mandat consecutiv in cadrul Grupului partilor 
interesate din domeniul bancar (Banking Stakeholder Group) de la Autoritatea  
Bancara Europeana 
- AURSF trimite o scrisoare catre Ministerul Finantelor Publice prin care doreste 
sa atraga atentia asupra unor aspecte de o importanta deosebita pentru 
consumatorii romani utilizatori de servicii financiare, cu precadere asupra 
aspectelor de ordin fiscal ce tin de recenta intrare in vigoare a Legii 77/2016, 
privind darea in plata 



- AURSF solicita autoritatilor eliminarea impozitului si scaderea taxelor notariale 
cu 90% la darea in plata 
- AURSF a procesat peste 100 de notificari privind  darea in plata adresate 

bancilor  
- Precizari AURSF referitoare la declaratiile Ministrului Finantelor Publice, Anca 

Dragu 
• Iunie - AURSF saluta decizia Ministerului Finantelor Publice de a propune un 

proiect de ordonanta de urgenta prin care beneficiarii Legii Darii in Plata sunt 
exceptati de la plata impozitului din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal 

- Presedintele AURSF, ales Vicepresedinte al Bankink Stakeholder Group la 
Autoritatea Bancara Europeana 

 
 

 



AUGUST - Propunerea AURSF cu privire la Proiectul de Ordin al ministrului 
justitiei pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile 
prestate de notarii publici 
 - Interventie  Alin Iacob-AURSF, la ZF Live 
- Alin Iacob - interventie la Realitatea, cu privire la salariile Consiliului de 
Administratie al BNR, situatia notificarilor privind darea in plata si solicitarea 
AURSF cu privire la reducerea cu 90% a tarifelor notariale percepute pentru 
debitorii care apeleaza la legea darii in plata 
SEPTEMBRIE - AURSF propune o rata fixa a dobanzii in programul „PRIMA 
CASA” 



• FEBRUARIE - AURSF isi exprima solidaritatea fata de colegii din Asociatia 
Parakletos, avand in vedere decizia instantei de a obliga reprezentantii 
consumatorilor la plata unor cheltuieli de judecata la o valoare care excede in 
mod vadit posibilitatile lor financiare. 

• MARTIE -  Asociatiile de consumatori Parakletos, ACCBAR si AURSF au 
depus cereri adresate Institutului National al Magistraturii (INM) si Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM) prin care au solicitat mai multe detalii cu 
privire la seminarele de la Sinaia si Bucuresti, organizate de catre INM in 
colaborare cu Banca Nationala a Romaniei 

• IULIE - Presedintele AURSF a participat activ la discutiile pe marginea Normei 
RCA, desfasurate la Palatul Parlamentului. Multe dintre propunerile AURSF se 
vor regasi printre viitoarele prevederi ale Normei RCA.  



• AUGUST - Presedintele AURSF a participat la emisiunea Jocuri de Putere din 
seara zilei de 10 august 2017, care a avut ca tema principala situatia neplatii 
impozitului pe profit de catre un numar important de banci comerciale din 
Romania. De asemenea, presedintele AURSF a abordat si alte probleme 
stringente cu care se confrunta consumatorii utilizatori de servicii financiare. 
 
- COMUNICAT DE PRESA AURSF referitor la intentiile de modificare a 
cadrului legislativ care vizeaza sistemul pensiilor administrate privat 

• SEPTEMBRIE – interventii AURSF in mass media cu privire la mizele 
pilonului II de pensii 

 



• SEPTEMBRIE – Presedintele AURSF, a participat activ la dezbaterea 
proiectului de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor 
de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu 
servicii de baza.  

• OCTOMBRIE - Presedintele AURSF a participat ca speaker in cadrul 
evenimentului organizat la Bursa de Valori Bucuresti cu ocazia Saptamanii 
Mondiale a Investitorului. In alocutiunea sa, presedintele AURSF a transmis 
cateva mesaje din partea utilizatorilor de servicii financiare.  

• NOIEMBRIE - Consiliul Director al AURSF dezaproba modul in care Guvernul 
a modificat procentul de contributie pentru Pilonul II al sistemului de pensii, 
scaderea de la 5,1% la 3,75% urmand sa reduca in viitor pensiile administrate 
privat ale unui numar extrem de mare de participanti. 



• APRILIE - AURSF a atras (inca din 2015) atentia asupra efectelor nocive pe 
care le va avea cresterea ROBOR.  

• IULIE - Presedintele AURSF primeste un nou mandat la autoritatile europene 
de supraveghere financiara 

• NOIEMBRIE - Comisia pentru Buget, Finante si Banci si Comisia pentru 
Politica Economica, Reforma si Privatizare din Camera Deputatilor, respectiv 
Comisia pentru Buget, Finante, Activitate Bancara si Piata de Capital si 
Comisia Economica, Industrii si Servicii din Senatul Romaniei au audiat 
candidatii pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). 
Presedintele AURSF, Alin Iacob, a candidat pentru o pozitie de membru ne-
executiv al Consiliului ASF 



• FEBRUARIE - Asociatia Pro Consumatori, Asociatia InfoCons si AURSF au 
transmis o scrisoare primului ministru in care au solicitat renuntarea la o 
prevedere din propunerea de modificare a OG 21/1992 care ar ingreuna, in 
mod nejustificat, activitatea asociatiilor de consumatori.  

• Presedintele AURSF a fost invitat sa participe la Conferinta Quo Vadis Piata 
de Asigurari in 2019, organizata de Institutul de Studii Financiare si publicatia 
DC News. Alin Iacob a mentionat o parte dintre temele majore care ii 
preocupa pe consumatorii utilizatori de asigurari. 

• MARTIE - AURSF protesteaza: 15 Martie, ora 15:00, timp de 15 minute! In 
data de 15 Martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, incepand cu 
ora 15:00, timp de 15 minute, AURSF face un apel catre toti consumatorii din 
Romania sa NU MAI ACHIZITIONEZE niciun produs sau serviciu. 
 
 



APRILIE - Pe 2 aprilie, AURSF a gazduit, la Bucuresti, Adunarea Generala a 
BETTER FINANCE (Federatia Europeana a Investitorilor si Utilizatorilor de 
Servicii Financiare). Pe 3 aprilie, AURSF si BETTER FINANCE au organizat, in 
parteneriat cu Academia de Studii Economice, in Aula ASE, o conferinta 
internationala. Keynote speakeri: presedintele EIOPA, Gabriel Bernardino, 
presedintele ASF, Leonardo Badea si presedintele ESMA, Steven Maijoor. 
De asemenea, a fost organizata o manifestare pentru a celebra 10 ani de 
existenta ai BETTER FINANCE. 
IUNIE - Ample relatari in presa economica despre parteneriatul dintre AURSF si 
Provident. Presa economica a reflectat pe larg parteneriatul pentru educatie 
financiara si creditare responsabila dintre AURSF si Provident Financial 
Romania, precum si sondajul care si-a dorit sa afle parerea romanilor despre 
furnizorii de servicii financiare. 
 



AUGUST - AURSF a solicitat Ministerului Finantelor Publice, printr-o adresa, sa 
organizeze o intalnire la care sa se dezbata public proiectul de OUG care 
vizeaza transformarea programului Prima Casa. De asemenea, AURSF a 
transmis Ministerului Finantelor Publice si un document care contine mai multe 
amendamente la forma propusa a noului program “O familie, o casa”, unul dintre 
acestea referindu-se la faptul ca finantarea beneficiarilor programului ar trebui sa 
se realizeze obligatoriu la o dobanda fixa, care sa nu poata depasi nivelul de 4% 
SEPTEMBRIE - AURSF isi manifesta public ingrijorarea referitor la recent 
lansatul Acord pentru crearea Platformei Financiare, “proiect mobilizator” prin 
care industria financiara “propune incheierea unui acord cu autoritatile, de tipul 
gentlemen’s agreement, privind asigurarea predictibilitatii legislative pentru 
urmatorii 10 ani”. 



SEPTEMBRIE - AURSF solicita reinfiintarea Directiei pentru Protectia 
Consumatorilor in cadrul ASF 
OCTOMBRIE - In urma solicitarii facute de Presedintele AURSF, Ministerul 
Finantelor Publice organizeaza în data de 7 octombrie 2019, dezbaterea publica 
a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/2017 
privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse 
tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie – publicat în data de 20 septembrie 
2019. 
- AURSF, prin intermediul avocatei cu care a dus impreuna lupta de sustinere a 
intereselor debitorilor cu credite in CHF, Alexandra Burada, a depus la CCR 
un RAPORT DE SUSTINERE A LEGII DARII IN PLATA. 



OCTOMBRIE - In zilele de 9 si 10 octombrie a avut loc la Bucuresti un seminar 
organizat de Finance Watch pe probleme de incluziune financiara, 
supraindatorare si demnitate umana, la care AURSF a fost unicul partener local 
al evenimentului. Au fost prezenti experti din 8 tari (Bulgaria, Croatia, Grecia, 
Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Romania). 
- La sediul Ministerul Finantelor Publice a avut loc pe 7 octombrie 2019, la 
initiativa AURSF, dezbaterea publica a proiectului de lege pentru modificarea si 
completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila 
auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie. De 
asemenea, AURSF a depus propriile propuneri in vederea imbunatatirii actului 
normativ. 
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