Bucuresti, 02.04.2021
Catre,

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORILOR
D-lui Presedinte CLAUDIU DOLOT
Stimate domnule presedinte,
Consideram ca este important, avand in vedere ca suntem una dintre cele mai
active asociatii de consumatori, care am sustinut mereu activitatea Autoritatii, sa
ne exprimam punctul de vedere in legatura cu Proiectul de lege OMNIBUS pus in
dezbatere publica.
Ca si evaluare generala, propunerile formulate in draftul de reglementare intocmit
de ANPC ni se par corecte si in beneficiul consumatorilor, atat in ceea ce priveste
modificarea si completarea legii 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte,
cat si in ceea ce priveste modificarea si completarea OUG 34/2014.
In ceea ce priveste Titlul I – modificarea si completarea legii 193/2000 privind
clauzele abuzive, proiectul aduce cateva elemente extrem de binevenite si de
mare importanta pentru consumatori, cum ar fi:
- amenzile de 4% din cifra de afaceri, care vor avea un efect descurajant
evident pentru cei care in trecut erau tentati sa incalce legislatia fara a avea
in fata spectrul unor amenzi mari;
- eliminarea clauzelor abuzive atat din contractele in derulare, cat si din
contractele viitoare si publicarea acestora pe site-ul ANPC;
- obligatia de restituire catre consumatori a sumelor percepute in temeiul
clauzelor abuzive

- hotararile judecatoresti definitive se constituie in titluri executorii pentru
consumatorii afectati de clauzele abuzive
Totusi, pentru o mai mare claritate a textului, la art.13 alin (1) consideram ca ar fi
benefica si informarea consumatorilor afectati, iar modificarea clauzelor sa se
faca de indata, astfel incat textul ar trebui completat dupa cum urmeaza:
«Instanța, (…), obligă profesionistul să modifice de îndată toate contractele în
curs de executare și să îi informeze pe consumatorii afectați, să restituie (…)
De asemenea, pentru a evita situatiile in care profesionistii ar amana cu buna
stiinta incheierea situatiilor financiare, pentru a nu plati o amenda mai mare, la art.
16 alin. 1 punctul c), propunem modificarea textului, dupa cum urmeaza:
c) ȋn cazul în care se impune aplicarea unei amenzi în conformitate cu alin (1),
însă informațiile privind cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată în anul
financiar anterior sancţionării nu sunt disponibile, se sancționează cu amendă
în cuantum de 4% din cifra de afaceri a ultimului an în care profesionistul a
declarat-o organelor fiscale sau cu 2 milioane EUR, echivalent ȋn lei la
cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, dacă suma
rezultată din calcul este mai mică.
Avand in vedere ca proiectul de lege este unul care are o importanta majora,
probabil ca si alti stakeholderi va vor trimite punctele lor de vedere.
In masura in care veti considera necesar sa organizati o dezbatere finala, inainte
de a trimite proiectul de lege mai departe pe circuitul de aprobare si avizare, ne
exprimam intreaga disponibilitate de a participa la o astfel de intalnire.
Cu stima,

Alin Iacob,
Presedinte AURSF

Despre AURSF
Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) este o asociatie
legal constituita care reprezinta interesele utilizatorilor de servicii financiare
incepand din anul 2013. AURSF este membru asociat si membru al Board-ului
Federatiei Europene a Utilizatorilor de Servicii Financiare (Better Finance)
incepand din 2016.
De asemenea, AURSF este extrem de activa atat in sfera modificarilor legislative,
fiind implicata in dezbaterile publice ale propunerilor de reglementari care privesc
interesele consumatorilor utilizatori de servicii financiare, fie ca este vorba despre
servicii bancare, non-bancare, de asigurari, pensii administrate privat, etc., cat si
in zona reprezentarii directe a consumatorilor utilizatori de servicii financiare in
relatia cu prestatorii de servicii.

