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BIROULUI  PERMANENT 

AL 

                CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

         

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind protecţia 

consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 69 din 28 ianuarie 2021, publicată în 

Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 492 din 12 mai 2021, la Comisia pentru 

constituționalitate, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, transmisă cu adresa PL-x 

664/2019/2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare.  
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Ringo DĂMUREANU 
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Sándor BENDE 
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Mihai-Alexandru 

BADEA 
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Bogdan-Iulian 
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     RAPORT COMUN 

asupra Legii privind protecţia consumatorilor 

 împotriva dobânzilor excesive 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, 

spre dezbatere în fond, cu Legea privind protecţia consumatorilor împotriva 

dobânzilor excesive, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 69 din 28 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial României, 

Partea I, nr. 492 din 12 mai 2021, trimisă cu adresa PLx 664/2019/2021. 

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în ședinţa din data de  6 mai 2020. 

În data de 11 mai 2020 a fost trimisă la Presedintele României pentru promulgare.  

Deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal au 

formulat în data de 11 mai 2020 sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii trimisă la 

promulgare.  

În motivarea obiecției de neconstituționalitate se susține că Legea privind 

protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive a fost adoptată fără să fie motivată, 

cu încălcarea art.1 alin.(3) și (5), precum și a art. 147 alin. (4) teza a doua din Constituția 

României, republicată. Legea criticată a fost precedată de Legea pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare 

pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 

domeniul bancar care avea același obiect, respectiv plafonarea dobânzilor pe piața 

financiar-bancară, și care a fost supusă controlului a priori de neconstituționalitate. Astfel, 
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prin Decizia nr.139 din 13 martie 2019, Curtea a stabilit că Legea pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr.13/2011 este neconstituțională în integralitatea sa, în raport cu 

prevederile art.1 alin.(3) și (5) și ale art.141 din Constituția României, republicată, întrucât 

nu au existat motivarea și fundamentarea economică, socială și juridică a soluțiilor 

adoptate și nu a fost solicitat avizul Consiliului Economic și Social. 

Autorii sesizării menționează că Legea criticată este rezultatul inițierii unui nou 

proces legislativ având ca scop principal reglementarea plafonării dobânzilor excesive. 

Prin urmare, considerentele Deciziei nr.139 din 13 martie 2019 sunt obligatorii, iar noul 

proces legislativ nu se poate realiza decât cu respectarea acestora, în caz contrar 

impunându-se constatarea neconstituționalității legii criticate pentru nerespectarea art.147 

alin.(4) din Constituția României, republicată. Se apreciază că a fost remediat doar viciul 

referitor la lipsa avizului Consiliului Economic si Social, dar, în continuare, legea criticată 

nu respectă exigențele de motivare și fundamentare. 

Examinând obiecția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a constatat 

neconstituționalitatea Legii trimise la promulgare, reținând următoarele considerente: 

- în opinia autorilor sesizării, expunerea de motive a legii încalcă art.147 alin.(4) 

din Constituția României, republicată, privind obligativitatea respectării deciziilor Curții, 

art.1 alin. (3) și (5) din Constituția României, republicată, referitor la respectarea normelor 

juridice care guvernează procesul legislativ, precum și art.6 alin.(3), art.7, 20 și 30 - 33 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Cu privire la acest aspect, Curtea reține că autorii obiecției pornesc 

de la premisa că Legea criticată urmărește obiective asemănătoare, având și un conținut 

similar, cu Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda 

legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, Lege a cărei 

neconstituționalitate în ansamblu a fost constatată prin Decizia Curții Constituționale 

nr.139 din 13 martie 2019. Curtea a reținut în această decizie că Legea respectivă a fost 

motivată formal, fără o temeinică fundamentare, fiind afectată calitatea și predictibilitatea 

sa, cu consecința încălcării prevederilor art.1 alin.(3) din Constituția României, 

republicată, care consacră statul de drept și, între valorile sale, principiul dreptății, precum 

și a prevederilor art.1 alin.(5) din Constituția României, republicată. De asemenea, Curtea 

a reținut și încălcarea art.141 coroborat cu art.1 alin.(3) și (5) din Constituția României, 

republicată, determinată de lipsa avizului Consiliului Economic și Social; 

- ca efect al constatării neconstituționalității Legii în ansamblul său, în temeiul 

art.147 alin.(4) teza a doua din Legea fundamentală și având în vedere jurisprudența Curții 

în materie, Parlamentului îi revine în continuare obligația de a constata încetarea de drept a 

procesului legislativ. Deopotrivă, Curtea a statuat că, în cazul inițierii unui nou proces 

legislativ, trebuie să fie respectate statuările cuprinse în decizia de admitere a Curții 

Constituționale cu referire la viciile de neconstituționalitate extrinsecă constatate; 

- în acest context, autorii obiecției consideră că Legea criticată reprezintă 

rezultatul parcurgerii unui nou proces legislativ ca atare, trebuie să respecte statuările 

cuprinse în Decizia nr.139 din 13 martie 2019 cu referire la viciile de neconstituționalitate 

extrinsecă constatate. În plus, apreciază că prin Legea criticată, examinată din perspectiva 
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deciziei menționate, s-a remediat doar viciul referitor la lipsa avizului Consiliului 

Economic și Social, fără ca aceasta să respecte exigențele pe care Curtea Constituțională 

le-a stabilit în ceea ce privește motivarea și fundamentarea Legii;  

- observând ansamblul criticilor de neconstituționalitate intrinsecă a Legii, 

Curtea a examinat cu prioritate critica definiției DAE conținută în art.2 lit.f) din Lege, 

formulată din perspectiva încălcării art.1 alin. (5) din Constituția României, republicată, în 

componenta referitoare la standardele de calitate a legii. Motivul soluționării cu prioritate 

a acestei critici constă în faptul că noțiunea DAE este centrală pentru aplicabilitatea Legii 

privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive în ansamblul său. Astfel, 

examinarea prevederilor art.1-8 din lege evidențiază faptul că noțiunea DAE este, practic, 

integrată în conținutul juridic al acestora; 

- Curtea constată că elementele componente ale definiției rezultante din art.2 

lit.f) din Legea privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive nu pot fi 

armonizate și, ca atare, definiția DAE rezultantă este neclară. Astfel, deși preia integral 

definiția DAE din art.3 pct.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2016, norma 

criticată îi dă o altă semnificație prin inserarea definiției „DAE este diferența dintre costul 

total al creditului și suma efectiv împrumutată”, definiția rezultantă devenind, practic, 

neinteligibilă; 

- neclaritatea definiției DAE lipsește de relevanță și de aplicabilitate efectivă și 

celelalte noțiuni definite în art.2 din lege - consumator, creditor financiar, contractul de 

credit, credit imobiliar, creditul de consum și dobânda excesivă. 

 

Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.69 din 28 ianuarie 2021, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.429 din 12 mai 2021, prin care 

admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că prevederile Legii sunt 

neconstituționale  în ansamblul lor. 

 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea aflată în 

procedură de reexaminare în şedinţa din 28 iunie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii comisiilor au dezbătut Legea supusă reexaminării în 

ședințe separate. 

 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au desfășurat lucrările cu 

prezență fizică și online în ziua de 8 septembrie 2021.  

La lucrările Comisiei deputații membrii ai acesteia şi-au înregistrat prezența 

conform listei de prezență.  
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În conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 308/2012 și nr. 619/2016, 

când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său înainte de promulgare, 

aceasta își încetează procesul legislativ. Cu privire la efectele Deciziei nr. 619/2016, 

„Curtea reține că în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a 

priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul său, 

pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, 

consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări”.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să trimită Comisiei pentru constituționalitate, Comisiei pentru industrii și servicii și 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunități, un raport preliminar de respingere a Legii 

privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr. 69 din 28 ianuarie 2021, care a declarat Legea neconstituțională 

în ansamblul său. 

 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice de disciplină și imunități și-au desfășurat lucrările 

în ședința, în sistem hibrid (prezență fizică și online), în data de 23 septembrie 2021. La 

lucrările Comisiei juridice de disciplină și imunități  au fost prezenți  deputaţi, conform 

listei de prezență. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea unui raport preliminar de respingere a Legii privind protecția 

consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. 

 

În conformitate cu prevederile art.63, art.64 și art.131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 

reexaminat Legea în ședința din data de 28 septembrie 2021.  

La ședința Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputații conform 

listei de prezență.  

În urma examinării cererii de reexaminare, precum și a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea  Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința din data de 16 noiembrie 

2021.   

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă  9 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea Legii privind protecţia consumatorilor împotriva 

dobânzilor excesive.  
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Membrii Comisiilor sesizate au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind protecţia consumatorilor 

împotriva dobânzilor excesive. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare.         

        

 

 

                         
P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Sándor BENDE 

P R E Ş E D I N T E 

Mihai-Alexandru BADEA 

P R E Ş E D I N T E 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
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Laurenţiu-Nicolae 
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S E C R E T A R  

Oana-Marciana 

ÖZMEN 

 

S E C R E T A R 

Cristian-Tudor BĂCANU 

 

S E C R E T A R 

Iulius-Marian FIRCZAK 

Consilieri parlamentari,  

Roxana David  

Silvia Olaru 

 

Consilier parlamentar 

Isabela-Patricia Robe 

Consilier parlamentar 

Alina Grigorescu 

Şef serviciu,  

Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 

Alexandra Nistor 

 

 


