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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență  

a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea 

 unor acte normative 

 

 

 
 

 

        În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. PL-x 239 din 13 mai 2019, 

înregistrată sub nr. 4c-1/101 din 14 mai 2019.  

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, în şedinţa din 6 mai 2019,  cu respectarea prevederilor 

art. 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 

               Conform 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. 
 

  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul 

de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 16 noiembrie 2021, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 
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 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

unor acte normative, principalele măsuri vizate urmărind ajustarea mecanismului existent 

cu privire la taxa pe activele financiare, în sensul restrângerii bazei de impozitare, al 

stabilirii unor cote diferenţiate de impozitare, în funcţie de cota de piaţă deţinută de 

instituţia bancară, precum şi instituirea unor mecanisme de reducere a taxei pe active; 

introducerea unor domenii prioritare în care Fondul de Dezvoltare şi Investiţii urmează a 

fi utilizat; suspendarea pe o perioadă determinată de timp, respectiv, până la data de          

31 mai 2019, a obligaţiei de a constitui capital minim social, pentru fondurile de pensii 

administrate privat. Proiectul prevede înlocuirea indicelui de referinţă ROBOR din 

contractele de credit denominate în lei cu rată variabilă de dobândă, cu un indicator 

calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare şi instituie reglementări în domeniul 

furnizării de energie electrică pentru clienţii casnici, cu privire la preţurile de vânzare a 

energiei electrice, respectiv, calculul tarifelor de transport şi distribuţie. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea                 

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 

transmis cu adresa nr. 251 din 29 martie 2019 precum și avizul favorabil al Consiliului 

Economic și Social, transmis cu adresa nr. 1429 din 28 martie 2019.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi   

(4 voturi împotrivă) avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, cu un amendament respins, care este redat în anexa ce face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

      PREŞEDINTE                                     SECRETAR                    

  

     Costel Neculai DUNAVA                                                     Gheorghe ȘOLDAN 

 

 

 
                                                                                                                  

                                                                                                        Consilieri parlamentari: 

                                                                                                 Alina Cristina HODIVOIANU    

     Anda Elena CONSTANTINESCU 
 

 

 
 

 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 19/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  
 

1. Argumente pt susținere 

2. Argumente pt respingere 
1. Art. XI. - (1) Prevederile art. II şi III 

intră în vigoare la data de 2 mai 2019 şi se 

aplică creditelor acordate consumatorilor 

după această dată, precum şi refinanţării 

creditelor acordate consumatorilor aflate 

în derulare la această dată. 

(2) Prevederile art. II şi III se pot aplica 

si contractelor aflate în derulare la data 

prevăzută la alin. (1) cu acordul părţilor 

formalizat prin act adiţional la contractul 

de credit. 

 

La cererile formulate de consumatori 

pentru refinanţarea creditelor în 

derulare sau pentru modificarea 

contractelor în derulare, instituţiile 

bancare răspund în termen de maximum 60 

de zile de la data solicitării formulate de 

aceştia.  

  (1) Prevederile art. II și III intră în 

vigoare la data de 2 mai 2019 și se 

aplică creditelor acordate 

consumatorilor după această dată; 

 
 

(2) Pentru echilibrarea riscurilor 

contractuale, prevederile art. II și 

III se aplică și contractelor aflate în 

derulare la data prevăzută de          

alin. (1); 
 
 

(3) În termen de 60 de zile 

instituția de credit are obligația 

să adapteze contractul 

debitorului conform noilor 

dispoziții legale. După expirarea 

acestui termen, prin notificarea 

debitorului, făcută în forma 

prevăzută de lege, efectele 

contractului sunt suspendate de 

drept, până la momentul 

adaptării contractului; 

 
 

(31) Până la punerea în 

conformitate cu prevederile                     

alin. (3) în cazul depășirii 

termenului de 60 de zile, 

consumatorul este exonerat de 

orice dobânzi penalizatoare. 

 

1.Argumente pt susținere: 

În vederea aplicării uniforme și 

nediscriminatorii a aceluiași 

mod de calcul al dobânzilor 

aplicate la creditele 

consumatorilor acordate în lei, 

cu dobândă variabilă, prin 

utilizarea aceluiași indice 

calculat în funcție de tranzacții, 

nu de cotații. Întrucât indicele 

ROBOR, calculat la cotații, a 

fost scos din calculul ratelor 

pentru creditele acordate 

începând cu data de 2 mai 2019, 

s-ar crea o situație 

discriminatorie în care creditele 

acordate înainte de aceasta data 

ar rămâne ancorate la un indice 

artificial construit, ce nu reflectă 

piața, ale cărui valori s-a dovedit 

că pot fi rezultatul unor 

înțelegeri între bănci.  

Modificarea unui contract aflat în 

derulare nu constituie obiect de 

neconstituționalitate întrucât, în 

conformitate cu decizia CCR    

nr 29/2018, niciun text 

constituțional nu împiedică 

legiuitorul să intervină în 

executarea acestor contracte în 

vederea reechilibrării lor.  

Astfel, în decizia 29/2019, Curtea 

reține faptul că, deși creditorul 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 19/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  
 

1. Argumente pt susținere 

2. Argumente pt respingere 

Autori amendament: 
Deputat Calotă Florică Ică 

Deputat Cătăniciu Steluța-Gustica 

Deputat Gavrilescu Grațiela 

Leocadia 

Senator Cătălin Zamfir Toma  

Senator Petcu Toma Florin 

Senator Pistru Popa Eusebiu Manea 
 

obligației deține, în principiu, 

un bun, reprezentat de creanța 

care face obiectul contractului 

de credit, intervenția statului 

operată prin textele de lege 

urmărește un scop legitim, 

respectiv protecția 

consumatorului. Scopul legitim 

urmărit se circumscrie 

conceptului de protecție a 

consumatorului prin înlăturarea 

pericolului ruinei sale iminente. 

  Întrucât Curtea 

Constituțională, prin decizia  

330 din 27 noiembrie 2001, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 59 din 

28 ianuarie 2002, a stabilit 

foarte clar că o lege nu este 

retroactivă atunci când 

modifică pentru viitor o stare 

de drept născută anterior şi nici 

atunci când suprimă 

producerea în viitor a efectelor 

unei situaţii juridice constituite 

sub imperiul legii vechi, pentru 

că în aceste cazuri legea nouă 

nu face altceva decât să 

reglementeze modul de acţiune 

în timpul următor intrării ei în 

vigoare, adică în domeniul ei 

propriu de aplicare. Rezultă că 

retroactivitatea legii priveşte 

modificarea unei situaţii pentru 

trecut, iar nu reglementarea 

diferită a unei situaţii juridice 

pentru viitor.În acest sens, 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 19/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  
 

1. Argumente pt susținere 

2. Argumente pt respingere 
aplicarea noului indice în formula 

de calcul a ratei dobânzilor l 

creditele acordate consumatorilor 

în lei respectă prevederile art. 15 

alin. (2) din Constituţie, 

producând efecte pentru viitor 

de la data intrării în vigoare, 

creditorilor nefiindu-le impuse 

obligaţii de recalculare 

transparentă a dobânzilor şi de 

eliminare a comisioanelor 

percepute în trecut, contractul 

de credit fiind un contract cu 

executare succesivă. 

Obligaţiile care cad în sarcina 

creditorilor operează pentru 

viitor, dispoziţiile legale ce le 

impun fiind de aplicabilitate 

imediată, adică din momentul 

intrării în vigoare a ordonanţei de 

urgenţă, ceea ce înseamnă că 

acestea vizează prestaţiile 

viitoare pe care contractanţii 

trebuie să le execute în temeiul 

unui contract cu executare 

succesivă. 

Curtea a mai observat că 

dispoziţiile în cauză, 

aplicându-se contractelor în 

curs de derulare, nu încalcă 

prevederile art. 44 din 

Constituţie. Astfel, nu este 

afectat patrimoniul 

creditorilor, întrucât nu este 

diminuat principalul obligaţiei 

de plată, ci modalitatea în care 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 19/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
Text Senat Text propus de Comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  
 

1. Argumente pt susținere 

2. Argumente pt respingere 
sunt stabilite pe viitor dobânzile 

şi alte costuri pe care le implică 

un contract de credit. Prestaţiile 

viitoare sub forma dobânzilor 

nu intră în sfera de protecţie a 

dreptului de proprietate, acesta 

protejând doar acele creanţe – în 

cazul de faţă sub forma sumei 

împrumutate, dobânzilor sau 

comisioanelor – care sunt certe, 

lichide şi exigibile. 

 

2.Argumente pt respingere: 

Respins la vot. 
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