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Preambul 
 
Încălcarea flagrantă a drepturilor consumatorilor prin punerea pe piață în perioada 2006-
2008 a unor produse de creditare toxice trebuie să aibă ca efect constatarea caracterului 
abuziv al clauzelor privind impunerea riscului valutar în sarcina consumatorilor prin 
contractarea creditelor în franci elvețieni (CHF) în necunoștință de cauză, fără a beneficia 
de o informare prealabilă corespunzătoare din partea băncilor.  
În realitate, aceste produse de creditare nu ar fi trebuit comercializate (fiind periculoase, 
toxice) sau, cel puțin, ar fi trebuit să fie prezentate într-o manieră transparentă, adecvată, 
care să asigure informarea asupra avantajelor și mai ales a dezavantajelor și a riscurilor 
pe care le implică.  
Băncile care au acordat credite în franci elvețieni au încălcat dispoziții legale imperative, 
care se referă la obligația de a pune pe piață produse sigure, de a informa consumatorii 
corect și complet asupra avantajelor și dezavantajelor acestora, de a nu insera clauze 
abuzive în contracte.  
Toate aceste încălcări au avut drept efect încheierea unor contracte de credit preju-
diciabile, pe care consumatorii nu le-ar fi încheiat dacă băncile și-ar fi respectat obliga-
țiile legale și i-ar fi avertizat în mod corespunzător asupra riscului valutar asumat raportat 
la moneda CHF.  
Prezenta argumentație propune eliminarea acestui risc valutar din sarcina împrumutaților 
prin înghețarea cursului LEU/CHF la momentul semnării contractelor de credit, ca o 
consecință a constatării caracterului abuziv, respectiv a caracterului toxic al serviciilor 
defectuoase, după analiza tuturor obligațiilor încălcate de bănci la acordarea creditelor.  
Înghețarea cursului valutar la momentul încheierii contractelor de credit este singura 
reparație posibilă de care consumatorii pot beneficia pentru contractarea acestor produse 
financiare toxice.  
Această măsură a înghețării cursului valutar se poate pune în practică prin înlocuirea 
obligației de restituire a creditului acordat în CHF cu obligația de restituire a acestuia 
în lei, conversiunea urmând a se face la data contractării fiecărui credit în parte.  
Vom arăta, de asemenea, preocuparea statelor europene pentru respectarea drepturilor 
consumatorilor și pentru promovarea unor politici de creditare sănătoase.  

 
Dezvoltarea argumentelor 

 
1. Conjunctura încheierii contractelor de credit analizate în perioada relevantă 
(2006-2008) 

 
1.1. Conjunctura economică 

Prezenta argumentație se referă la analiza unui portofoliu de credite în CHF acordate 
consumatorilor în perioada 2006-2008.  

Perioada relevantă este caracterizată de o creștere a consumului, o creștere fără 
precedent a pieței imobiliare, creștere susținută și încurajată de activitatea de creditare 
practicată mai mult sau mai puțin responsabil de instituțiile de creditare.  
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1.2. Gradul de informare a consumatorilor față de politicile de promovare a produ-
selor bancare 

În prezenta analiză trebuie avut în vedere atât comportamentul băncilor, cât și 
comportamentul consumatorilor, raportat la această perioadă de referință 2006-2008, 
întrucât în cei 6-8 ani care au trecut, profilul participanților la raportul juridic de creditare 
a suferit modificări importante.  

Obiectul cauzei îl constituie analiza comportamentului băncilor față de consumatorii 
din 2006-2008, la nivelul informațiilor și cunoștințelor de atunci și față de legislația 
aplicabilă la momentul respectiv.  

Consumatorul a dobândit în perioada scursă de la momentul încheierii convenției de 
credit până în prezent un bagaj important de informații cu privire la propriile drepturi și la 
modul în care se poate proteja în raport de profesioniști și a identificat modalități prin 
care poate pretinde respectarea acestor drepturi.  

Spre deosebire de consumatorul de atunci, cel de astăzi este mai informat, mai sus-
picios, mai puțin încrezător în instituțiile de credit, știe să ceară explicații, știe că se poate 
plânge și cum se poate plânge de abuzuri. 

În perioada contractării creditelor, nivelul de informare era foarte jos, prețul 
imobilelor creștea semnificativ de la o zi la alta, consumatorul avea încredere totală în 
instituțiile de credit, consumatorul era încurajat frenetic să se împrumute, iar instituțiile 
de credit manifestau lejeritate maximă (ba chiar agresivitate) în acordarea creditelor și în 
dobândirea unei cote de piață cât mai mare. În acest context, merită amintită o practică 
aproape neverosimilă în prezent: „credit doar cu buletinul”).  

Lupta dintre bănci pentru piață și clientelă, în această perioadă de boom economic, a 
dus la identificarea unor soluții inedite de prezentare a creditelor, soluții pe care noi le 
calificăm ca fiind lipsite de transparență şi de onestitate.  

Transparența totală (impusă sub sancțiuni grave de legislația europeană) și informarea 
completă a consumatorilor, precum și acordarea unui timp suficient de reflecție înainte de 
încheierea contractelor de credit constituie obligații prevăzute de legislația națională în 
vigoare la momentul arătat, care au fost ignorate de bănci, întrucât veneau în contradicție 
cu politicile de marketing, promovare și vânzare a produselor de creditare.  

Din analiza obligațiilor/drepturilor consacrate legal ale celor două părți ale raportului 
juridic, raportat la circumstanțele faptice ale încheierii convențiilor de credit, putem 
observa cum consumatorii erau dezinformați și influențați să aleagă un produs de 
creditare.  

Produsele de creditare erau prezentate, fiecare, în cele mai „atrăgătoare” maniere.  

Produsul „credit în CHF” era, însă, prezentat într-o manieră cert înșelătoare, înfru-
museţată, în așa fel încât consumatorul să opteze pentru acest produs, în detrimentul 
creditelor în lei sau în euro.  

Mai mult, creditul în CHF era monetizat ca singură opțiune în cazul în care ratingul 
clientului îl descalifica pentru credite în lei sau euro, pentru care se stabiliseră limite de 
îndatorare în raport de veniturile lunare ale clientului.  
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Printr-o manipulare grosolană a regulilor și a statisticii, banca făcea ca acei clienți care nu 
se calificau pentru credite în lei sau în euro să se califice, totuși, pentru creditul în CHF.  

Dacă a existat o „alegere” a creditului în CHF, atunci o astfel de „alegere” nu poate fi 
imputată clientului, ci băncii.  

La aprecierea caracterului toxic al acestor produse și a caracterului abuziv al clauzelor 
din astfel de contracte nu trebuie luată în considerare rațiunea economică sau 
oportunitatea pentru care banca a pus în vânzare produsul de creditare ce face obiectul 
acestei cauze, ci trebuie analizat dacă, raportat la perioada 2006-2008, comportamentul 
băncii a fost unul onest față de clienții săi, dacă produsele sale de creditare au fost 
transparente, dacă clienții au luat decizia de a se împrumuta în cunoștință de cauză 
și cu o reală posibilitate (raportată atât la informațiile disponibile, cât și la perioada 
de reflecție) de a aprecia impactul economic imediat al contractării creditului și 
previzionarea acestui impact pe parcursul duratei creditului. 

 
1.3. Publicitatea și promovarea agresivă a produselor de creditare în CHF 

Produsele de creditare în CHF destinate persoanelor fizice au beneficiat de o cam-
panie furibundă de promovare în perioada 2006-2008, acestea făcând parte din strategia 
activă de vânzare a băncilor, existând nenumărate exemple în acest sens.  

Relevanţa campaniilor publicitare derulate de instituţiile bancare în perioada 
vizată este covârșitoare, întrucât priveşte modul defectuos în acestea şi-au îndeplinit 
obligaţia de informare precontractuală.  

Consumatorii au fost induşi în eroare în mod deliberat de campaniile publicitare 
derulate de majoritatea instituţiilor bancare din perioada 2006-2008, de această „eroare în 
care s-au aflat toţi consumatorii” beneficiind inclusiv instituţiile de credit care nu au 
marketat acest produs de creditare, dar pe care îl aveau în ofertă.  

Cu alte cuvinte, trebuie reţinut faptul că jucătorii de pe piaţa bancară au format un cartel, o 
înţelegere profund ilicită, prin care au convenit să-şi folosească în comun resursele pentru a 
induce în conştiinţa consumatorilor „beneficiile” şi „avantajele” creditelor în CHF – dovedite 
ulterior adevărate produse toxice, astfel încât numărul consumatorilor de credite în franci 
elvețieni să crească exponențial.  

Contractarea acestui produs de creditare era prezentată ca fiind preferabilă 
creditelor în alte monede pentru că, aparent, avea costuri mai mici decât creditele în 
alte monede, suma acordată era mai mare, iar CHF era promovat ca fiind o monedă 
foarte stabilă.  

Consumatorii care adresau băncilor o cerere de creditare erau direcționați către acest 
produs prin prezentarea acestor avantaje care, în următorii ani, s-au dovedit a fi, fără 
excepție, înșelătoare.  

Alegerea acestui tip de credit făcută de consumatori pe baza informațiilor primite de 
la bancă într-o manieră înșelătoare a fost una prejudiciabilă, întrucât în scurt timp, 
avantajele s-au transformat în dezavantaje, iar creditele în CHF au devenit ruinătoare.  

Astfel:  
(i) chiar dacă dobânda era mai mică raportat la alte produse de creditare, creditele în 

CHF aveau costuri ascunse sau variabile în funcție de voința băncii; 
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(ii) suma mai mare acordată însemna o pondere mai mare a ratei raportat la veniturile 
împrumutaților, rezultând un grad mai mare de îndatorare; 

(iii) CHF a pornit de la un curs de 1.9 - 2.2 LEI/CHF în 2006, a depășit încă din 2010 
nivelul de 3 LEI/CHF, ajungând în prezent la aproximativ 4.5 lei, ceea ce a afectat grav 
veniturile împrumutaților, într-un mod imprevizibil și în pofida informațiilor privind aşa-
zisa stabilitate a CHF pe care aceștia le primiseră de la bancă în momentul contractării 
creditelor, informații care au stat la baza deciziei de a contracta creditul respectiv.  

Deşi conştiente de acest risc, băncile nu au avertizat consumatorii cu privire la riscul 
valutar asumat, cu toate că aveau această obligație legală; dimpotrivă, produsul de 
creditare în CHF a fost prezentat ca unul sigur, stabilitatea francului fiind motivul 
determinant pentru care consumatorii au luat decizia de contracta.  

Prin urmare, clauzele care instituie obligația de a restitui creditul în moneda 
„contractată” (CHF) sunt abuzive, întrucât plasează în sarcina consumatorului 
întreg riscul valutar, fără o informare corespunzătoare.  

Acordarea produsului de creditare în CHF reprezintă o practică comercială incorectă, 
a cărei sancționare se impune.  

Această realitate – anume că persoanele care au contractat credite în CHF au fost 
înşelate – este confirmată inclusiv prin expunerea de motive a propunerii legislative 
intitulate „Lege privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat 
credite în franci elveţieni”, prin care, sub semnătura a 11 deputaţi şi senatori (PSD, PNL 
PDL, PPDD, UDMR), se reţine: 

„Împrumutul în CHF (franci elveţieni), acordat în anii trecuţi cetăţenilor, a fost destul 
de înşelător pentru clienţi, dovadă fiind retragerea acestui tip de credit de pe piaţă şi 
dublarea cursului de schimb.  
Îmi pun întrebarea câţi oameni mai trebuie să moară din cauza acestor credite 
înşelătoare? Până când mai poate fi prelungită această situaţie care extermină oameni, 
destine şi viitorul copiilor lor? 
Băncile care au acordat aceste credite în franci elveţieni ar fi putut evita nocivitatea 
acestora dacă ar fi acordat împrumuturi pe termen scurt. Comoditatea şi dorinţa de 
câştig le-a determinat să acorde credite pe termen lung şi să transfere riscul 100% pe 
spatele clientului”. 

Băncile au dus o politică intensă de promovare a creditelor în franci elvețieni în 
perioada 2006-2008, fără să avertizeze clienții de riscurile pe care le implică, deși materialele 
publicitare „promiteau” clienților „asistență adaptată nevoilor tale, pe care ți-o oferă 
Consultanții noștri specializați în Împrumuturi pentru locuințe, dobânzi foarte atractive (...)”.  

Această politică de promovare s-a realizat prin sugestii referitoare la dobânda 
favorabilă a creditelor în CHF (cu până la 2 puncte procentuale mai mică), prin dena-
turarea informației referitoare la moneda de acordare (sau chiar prin omiterea acesteia) 
și prin absența oricărei informații referitoare la instabilitatea CHF, deși era cert pentru 
Bancă, un profesionist al afacerilor, că rata dobânzii aferente creditelor indexate în 
CHF era mai redusă și în considerarea evoluției viitoare a acestei monede.  

În cele mai multe campanii de acest tip, creditele în CHF au fost prezentate ca o 
opțiune mai bună, favorabilă împrumutatului, prin utilizarea sintagmelor „împrumutul 
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pentru locuință. O dobândă senzațională! De la 4,85%”, „în acest oraș există un loc menit 
să fie căminul tău”, „intimitate”, „căldura familiei tale (...) unde să îți vezi copiii jucându-
se și crescând”.  

Alte campanii publicitare, unele din acestea chiar interzise de CNA pentru omiterea 
unor informații obligatorii, accentuau caracterul promoțional al dobânzii avantajoase 
„3,99% dobânda pe an. Promoție!”, „Promoție valabilă până la data de 1 iunie 2008”, 
asociind aceste condiții „excepționale” cu fotografii prezentând imobile de „vis”1. 

Această campanie de promovare a fost încurajată prin declarații de presă ale reprezen-
tanților băncilor: „Evoluția stabilă din ultimii ani a francului elvețian ne permite 
aplicarea unei dobânzi inferioare prin compararea cu credite similare acordate în valute 
tradiționale, rezultând de aici un beneficiu pentru clienții care aleg de la Piraeus Bank 
această variantă de creditare” – declarație a dlui Cătălin Pârvu, Director General Retail 
Banking și Operațiuni Piraeus Bank2.  

În concluzie, climatul general era în sensul ca cea mai bună alegere la momentul 
respectiv era contractarea unui credit în CHF.  

Materialele publicitare nu au respectat exigențele art. 5 din Legea nr. 148/2000 
privind publicitatea, „publicitatea trebuie să fie decentă, corectă și să fie elaborată în 
spiritul responsabilității sociale” (s.ns.), fiind o formă de publicitate înșelătoare și subli-
minală [art. 4 lit. b) și d) din Lege, în forma în vigoare la momentul emiterii materialelor 
publicitare].  

Acest tip de publicitate era interzis expres de art. 6 din acest act normativ, fiind de 
natură să atragă răspunderea băncii, conform art. 22 din Lege. 

 
2. Promovarea politicilor sănătoase în domeniul creditării și prevenirii abuzurilor 
instituțiilor de creditare față de particulari. Riscul valutar în contractele de credit  
în CHF 

 
2.1. Promovarea politicilor sănătoase în domeniul creditării și prevenirii abuzurilor 

instituțiilor de creditare față de particulari 

Având în vedere impactul larg și potențial vătămător al politicilor de creditare 
utilizate de instituțiile autorizate, statele europene au manifestat un interes deosebit 
pentru reglementarea și monitorizarea comportamentului în piață al instituțiilor bancare.  

Unde legea nu era suficient de explicită, s-au emis de către organisme abilitate 
reglementări, îndrumări, ghiduri adiționale, scopul lor fiind dezvoltarea unor politici de 
creditare responsabilă pentru protejarea, deopotrivă, a fondurilor administrate de 
instituțiile de credit și a drepturilor consumatorilor împrumutați. 

 

1  Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 368/15.05.2008, prin care se interzicea 
spotul publicitar, pentru neinformarea completă a consumatorilor. 

2  Analiza HotNews.ro Radiografia unei bule care a cuprins România: împrumuturile în franci 
elveţieni. Cum s-a format, cine a întreţinut-o şi de ce s-a stins, articol scris de dl Dan Popa. 
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• În dreptul francez a fost recunoscută expres existența unei obligații de avertizare a 
consumatorului asupra pericolului implicat de riscul valutar în ipoteza împrumuturilor 
contractate în monedă străină, aceasta făcând obiectul unei Recomandări a Autorității de 
Control Prudențial din cadrul Banque de France3.  

Printre altele, Autoritatea reține existența unei obligații a băncilor de a sensibiliza 
consilierii aflați în contact cu clientela, prezentarea riscurilor aferente produsului de 
creditare oferit în monedă străină în toate materialele publicitare utilizate, explicații 
oferite Clientului înainte de încheierea contractului (de exemplu: avertizări asupra unei 
posibile evoluții a cursului, cu acordarea unei opțiuni împrumutatului de a-și converti 
creditul în moneda națională, conform unui mecanism descris cu claritate, în funcție de 
evoluția cursului). 

• Recomandarea CERS și Regulamentul BNR nr. 17/2012 reprezintă veritabile 
materializări ale obligației de informare revenind profesioniștilor în temeiul dreptului 
comun (principiul bunei-credințe, reglementat și de art. 970 C.civ. din 1864) și a actelor 
normative din legislația protecției consumatorilor. Practic, se poate vorbi de confirmarea, 
printr-un regulament BNR, a unei obligații preexistente în sarcina băncilor, în temeiul 
dreptului comun. 

• În plus, aceste obligații puteau fi deduse și din Regulamente BNR anterioare 
(Regulamentul BNR nr. 24/2011 și nr. 3/2007).  

Regulamentul BNR nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele 
destinate persoanelor fizice face vorbire despre realizarea activității de creditare în baza 
reglementărilor interne, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: „procedura de 
clasificare a clientelei-țintă pe categorii de risc de nerambursare” [art. 4 lit. c)].  

Or, la aprecierea riscului de nerambursare băncile au ignorat riscul valutar, compo-
nentă a riscului de nerambursare, prin neincluderea în reglementările interne a unei 
obligații de informare a clienților cu privire la efectele aprecierii monedei în care au 
contractat creditul sau, deşi au inclus-o, aceste obligaţii legale nu au fost respectate. 

• Această obligație generală este reținută expres de redactorii Anteproiectului de 
Cod european al contractelor (Codul Gandolfi), art. 7 al acestuia purtând titlul „Obligația 
de informare” și fiind redactat astfel:  

„În cursul negocierilor, fiecare parte are obligația de a o informa pe cealaltă asupra 
oricărei împrejurări de fapt și de drept despre care are sau trebuie să aibă cunoștință și 
care îi permite să își dea seama de validitatea contractului și de interesul în a-l încheia. În 
caz de omisiune a informării (...) ea (debitorul obligației de informare) este ținută să 
restituie o sumă sau să verse o indemnitate pe care judecătorul o consideră conformă 
echității (...)”.  

Dispoziții asemănătoare pot fi întâlnite și în Proiectul Christian von Bar de Cod civil 
european4.  

3  Recommandation sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un 
risque de change 2012-R-01 du 6 avril 2012 (în special pagina 3) – www.acp.banque-france.fr.  

4  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of 
Reference (DCFR) Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research 
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• În Marea Britanie, The Office of Fair Trading5 (OFT) a întocmit Ghidul pentru 
creditori – Creditarea iresponsabilă, care are ca principal obiectiv evidențierea practicilor 
de creditare iresponsabilă în domeniul contractelor de credit reglementate.  

Acest ghid sintetizează principiile pe care creditorii ar trebui să le aibă în vedere 
pentru a acorda credite într-o manieră responsabilă.  

Vorbind despre obligațiile creditorilor atât în etapa precontractuală, cât și în cea 
postcontractuală, OFT face o calificare, prin exemple, a practicilor iresponsabile pe care 
autoritatea din Marea Britanie le sancționează, în funcție de gravitatea lor, cu retragerea 
licenței de funcționare. 

Ghidul prevede că informarea potențialilor debitori, în etapa precontractuală, 
trebuie să fie corespunzătoare, dându-i debitorului posibilitatea de a evalua dacă con-
tractul de credit este adaptat nevoilor lui și situației lui financiare.  

Printre practicile de creditare iresponsabile se numără practicile și procedurile 
nesatisfăcătoare: spre exemplu, eșecul de a implementa proceduri care să le permită 
debitorilor să aibă acces la informații adecvate, la orice explicație prealabilă, să poată 
cere informații suplimentare, echivalează cu absența transparenței în procedurile de 
informare. Faptul că debitorul nu cere o anumită informație nu eliberează creditorul de 
obligația lui de informare.  

Sunt practici de creditare iresponsabilă: promovarea unei politici de creditare care ar 
sugera că împrumutul este disponibil indiferent de circumstanțele financiare ale 
debitorului, oferirea unor sume fără să fie făcută în prealabil o analiză a capacității de 
rambursare a consumatorului, promovarea unui anumit tip de credit pentru un debitor 
deși creditorul știe că în mod vădit nu este potrivit pentru capacitățile sale financiare/ 
nevoile sale (dacă acestea sunt cunoscute) sau că suma acordată depinde doar de valoarea 
în echitate a proprietății cu care este garantată.  

De asemenea, alte exemple de practici iresponsabile de creditare sunt promovarea 
unui credit omițând sau mascând informații despre riscurile cheie ale acestuia, 
încurajarea și incitarea neadecvate a debitorului să semneze un contract de credit 
rapid sau să facă un împrumut mai mare decât ceea ce a cerut el, fără să-i lase timp 
să studieze informațiile și explicațiile precontractuale. 

• Prin sentința pronunțată în data de 4 iulie 20136, Tribunalul Comercial din 
Zagreb sancționează „nerespectarea obligației de informare revenind băncilor croate 
care au acordat consumatorilor credite în franci elvețieni fără să îi avertizeze în mod 
adecvat cu privire la riscurile creditului contractat” și „absența atenționării că francul 
elvețian s-ar fi putut aprecia ducând ratele la niveluri nesustenabile”.  

Prin această sentință s-a dispus „denominarea împrumuturilor în Kuna (moneda 
națională a Republicii Croate), la cursul de schimb de la momentul acordării 
creditelor”.  

Group on EC Private Law (Acquis Group) Based in part on a revised version of the Principles 
of European Contract Law, p. 245-255, 260-267, 513, 617-628, 658-667, 684-689, 692-696. 

5  OFT este autoritatea care se ocupă cu acordarea și menținerea licențelor instituțiilor de credit. 
6  http://cadtm.org/HISTORICAL-VERDICT-AND-CITIZENS; http://www.udrugafranak.hr/index.php/ 

stavovi-udruge; Ziarul Financiar din 14 februarie 2014. 
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În concret, această hotărâre a constatat că băncile care au comercializat acest tip de 
produs nu au avertizat clienții de riscul denominării unui credit în franci elvețieni și de 
împrejurarea că Banca Centrală apără Kuna doar față de EURO, în comparație cu alte 
valute cursul nefiind corectat.  

Acest risc special trebuia atenuat prin avertizarea consumatorilor anterior contractării 
creditului, banca trebuind să cunoască, prin diligențe proprii unui profesionist din 
domeniul bancar, că moneda CHF se va aprecia în raport cu alte valute (aspect reținut 
în pct. 88, Concluziile avocatului general din 12 februarie 2014, cauza C-26/13). 

În cuprinsul Concluziilor prezentate de avocatul general Niels Wahl la data de 12 
februarie 2014 în cauza CJUE C-26/13 Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai 
împotriva OTP Jelzálogbank Zrt, se reține că „Diferența dintre prețul de cumpărare și 
prețul de vânzare ale unei valute („spread”), care este în mare măsură tributar numărului 
și calității intervenienților pe o anumită piață, se poate dovedi considerabilă.  

Aceste ultime informații, în general cunoscute bine de vânzătorii sau de furni-
zorii din sectorul bancar și financiar și din mediile interesate, nu sunt, în schimb, în 
mod necesar cunoscute de consumatorul mediu” (pct. 88; s.ns.).  

Avocatul general admite, în continuare, că „nimic din contract nu ar permite să se 
identifice în ce ar consta diferența exactă dintre cursul de cumpărare și cursul de vânzare 
al monedei străine”7. 

• Alte state europene au lansat avertismente privind riscurile generate de împrumu-
turile în monedă străină din 2001 (Austria), 2004 (Ungaria), respectiv 2007 (Letonia). 

 
2.2. Riscul valutar în contractele de credit în CHF 

Riscul cel mai mare implicat de creditele denominate în CHF era variația cursului 
valutar, aspect asupra căruia consumatorii nu au fost avertizați în niciun mod la 
încheierea contractelor deduse judecății.  

Acest tip de credit era practicat pentru prima dată în România, în această perioadă, iar 
moneda elvețiană a fost utilizată tocmai pentru a crea impresia de stabilitate, ceea ce a 
constituit un abuz a cărui sancționare se impune.  

Impresia de stabilitate era indusă prin diferenţa dobânzii practicate faţă de creditele în 
EURO sau USD (o diferenţă de peste 2 puncte procentuale). 

În cazul creditelor pe care le acordă, profesionistul este obligat să administreze 
eficient riscul pe care activitatea sa îl implică, să asigure, prin modul cum își organizează 
activitatea, protecție împotriva acestui risc, atât din perspectivă proprie, cât și din 
perspectiva consumatorului.  

Punerea în piață a unor produse de creditare periculoase este în responsabilitatea 
exclusivă a instituției de credit.  

7  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147762&pageIndex=0&docl 
ang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=383210&utm_source=mandiner&utm_mediu
m=link&utm_campaign=mandiner_201402  
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Produsele/serviciile comercializate trebuie să fie sigure pentru consumator, iar 
preocuparea autorităților statului trebuie să fie în sensul unui control strict al respectării 
legislației și al utilizării de practici corecte de către instituțiile de credit.  

Contractul de credit nu poate fi unul aleatoriu; un astfel de contract nu permite 
împrumutatului aprecierea impactului economic al acestuia.  

Art. 41 din Regulamentul BNR nr. 3/2007 impune instituţiilor de credit, tot în scopul 
diminuării riscului, „să îşi organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure 
separarea clară şi efectivă a funcţiei de promovare şi vânzare a produselor de creditare 
de funcţia de analiză a riscului de credit şi monitorizare a expunerii”.  

În perioada relevantă, în disprețul legii, băncile recompensau „performanța” 
salariaților în funcție de volumul creditelor acordate.  

Scopul reglementărilor în domeniu și, în special, urmărirea prin organisme specia-
lizate, a respectării de către profesioniști a acestor reglementări, este acela de a asigura un 
climat de creditare sănătos, care profită atât activității bancare, dar și societății în general, 
inclusiv debitorilor.  

Acordarea de credite în condiții de siguranță este obligația profesionistului și a 
statului prin organismele sale de control, iar alegerea dintre produsele de creditare aflate 
în piața a unui credit păgubos nu poate fi în niciun caz imputată consumatorului.  

Preocuparea pentru asigurarea unui climat sănătos în domeniul creditării persoanelor 
fizice există în numeroase state europene, așa cum am arătat anterior.  

În țara noastră, consacrarea unor obligații la nivel legislativ este singura măsură de 
protecție a consumatorilor, în special, și a societății, în general.  

Lipsește, însă, urmărirea modului în care aceste obligații sunt îndeplinite de către 
profesioniști și implementarea procedurilor eficiente și transparente de control.  

Clauza valutară inclusă în contractele de credit a prejudiciat și continuă să 
prejudicieze consumatorii români care au contractat împrumuturi pentru că indexarea 
sumei pe care o aveau de rambursat s-a făcut la rata de schimb leu-franc elvețian, la un 
curs valutar care a „explodat”. 

Potrivit Recomandării CERS/2011/1, împrumutații care au contractat un împrumut 
ipotecar în monedă străină la un curs de schimb mai favorabil tind să aibă rate mai mari 
de nerambursare a datoriilor.  

Acest lucru demonstrează în continuare că unii dintre împrumutați nu sunt 
conștienți de riscurile pe care și le asumă atunci când contractează un împrumut în 
monedă străină. 

Riscurile de indexare a cursului valutar nu au fost discutate cu clienții, băncile 
încălcându-și obligațiile de informare care le reveneau potrivit dreptului comun și 
potrivit legislației specifice din domeniul protecției consumatorilor.  

Evoluția ulterioară a cursului CHF a adus prejudicii imense debitorilor și a avantajat 
băncile care obțin un profit suplimentar consistent.  
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De altfel, acest produs de creditare a fost calificat drept „toxic” în legislația 
franceză8, întrucât împrumutatul beneficiază de o dobândă micșorată pe durata primilor 
ani de rambursare a creditului în contrapartida unui risc reportat asupra anuităților 
ulterioare (viitoare).  

De asemenea, acest produs se caracterizează prin suportarea variației cursului de 
schimb valutar exclusiv de către împrumutat, acesta având reprezentarea unui curs de 
schimb foarte stabil la momentul acordării creditului.  

„Stabilitatea” proclamată de bănci a cursului leu-franc elvețian nu s-a materializat, 
existând o apreciere de peste 100%9 a acestei monede față de moneda națională, în 
condițiile în care francul elvețian a fost prezentat ca o monedă stabilă.  

Încurajarea consumatorilor în vederea contractării de credite în această monedă s-a 
realizat, așa cum am arătat anterior, prin politici de publicitate înșelătoare sau agresivă 
din partea băncilor. 

În România aceasta problemă a devenit una economică și socială, numărul debitorilor 
care au contractat astfel de împrumuturi fiind foarte mare. 

După cum se arată în Recomandarea CERS/2011/1, ponderea ridicată a împrumu-
turilor în monedă străină este justificată atât de factori pe partea cererii, cât și de factori 
pe partea ofertei, inclusiv, printre altele, de diferențialele de dobândă pozitive și de 
accesul la finanțarea acordată de băncile-mamă: „datorită disponibilității împru-
muturilor în monedă străină și prin transferarea riscului valutar asupra împrumutaților, 
instituțiile au putut oferi produse de împrumut cu dobânzi semnificativ inferioare celor 
bonificate la împrumuturile în monedă națională”10.  

Consecința: banca este întotdeauna la adăpost de suportarea riscului valutar, realizând 
profituri substanțiale, pe când împrumutatul suportă tot riscul devalorizării monedei. 

Consumatorii nu au fost informați despre volatilitatea cursului de schimb valutar și nu 
aveau cum să anticipeze riscurile aferente unui contract de credit denominat în CHF.  

Băncile ar fi trebuit să avertizeze consumatorii asupra riscurilor potențiale pentru 
motivele prezentate mai sus, dar și pentru următoarele motive: 

În primul rând, contractele de credit denominate în CHF sunt diferite de contractele 
de credit în EURO.  

EURO și LEUL sunt puternic corelate din moment ce BNR protejează rata de schimb 
valutar împotriva EURO, pe cât de mult posibil, și până în momentul de față acest aspect 
s-a dovedit a fi posibil, în timp ce francul elvețian fluctuează în mod deliberat pe piața 
bancară internațională.  

Se poate observa că, în ultimii doi ani, Banca Națională Elvețiană a limitat într-o 
oarecare măsură francul în interesul economiei naționale, însă aceasta nu a împiedicat o 
dublare a cursului de schimb leu-franc elvețian în perioada 2008-2010. 

8  J.-L. Vasseur, Emprunts toxiques : les recours possibles devant le juge civil, Revue Lamy des 
Collectivités territoriales, Collection LAMY Collectivités Territoriales Octobre 2012, Numéro 
83, p. 60. 

9  Conform http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx 
10  Recomandarea CERS/2011/1, p. 11, pct. I.2. Factorii determinanți ai creșterii acordării de 

împrumuturi în monedă străină. 

                                                        



Argumente pentru conversia creditelor din franci elveţieni în lei 13 

De asemenea, este cunoscut că brokerii pariază pe o anumită monedă, cumpărând 
acea monedă la valori minime, urmând să o vândă atunci când acea monedă înregistrează 
valori ridicate. Această practică există în toate țările lumii, cu excepția celor în care nu 
există valută.  

În al doilea rând, francul elvețian este o monedă puternică însă foarte instabilă din 
cauza fluctuaților de capital valutar pe timp de criză.  

Fondul Monetar Internațional a avertizat 90 de țări „să fugă” de capitalul în CHF, 
ceea ce s-a întâmplat în Franța, care a interzis autorităților locale să contracteze 
credite în această monedă, calificată drept un produs „toxic” și a limitat acordarea 
acestui tip de credite persoanelor fizice.  

Francul elvețian reprezintă o „monedă de refugiu” pe timp de criză.  

Profesioniștii din sistemul financiar-bancar cunosc că, în perioadele de criză 
financiară, criză de materii prime sau conflagrație, francul elvețian se apreciază brusc 
ca efect al creșterii ofertei de cumpărare de monedă și de tezaurizare în băncile 
elvețiene. 

Francul elvețian nu era și nu este nici în prezent o monedă curentă de schimb; clienții 
băncilor nu au văzut nici măcar o singură bancnotă în materialitatea ei înainte de a 
„beneficia” de credit în franci elvețieni, iar în prezent trebuie să se programeze la casele 
de schimb valutar cu o săptămână înainte de data scadenței, în speranța că se va putea 
aduna suma necesară plății ratei lunare.  

Împrumutaţii nu aveau niciun interes special pentru a solicita un credit în franci 
elvețieni de vreme ce nu realizau venituri în această monedă, nu utilizau această 
monedă și nu cunoșteau aproape nimic despre ea, decizia de a contracta un credit în 
franci elvețieni fiind indusă de bancă, printr-o promovare insistentă și prin neîndeplinirea 
obligației de informare doar în scopul de a atinge o anumită cotă de piață11.  

Această împrejurare este recunoscută de CERS în cuprinsul Recomandării precitate:  
„Băncile care acordau împrumuturi în franci elvețieni și în yeni japonezi puteau 

concura pentru o cotă de piață oferind costuri asociate rambursării datoriei mai scăzute 
decât băncile care acordau împrumuturi în euro” (p. 13, pct. I.2.1.3. Presiunile 
concurențiale).  

În final, victimele concurenței acerbe dintre bănci au fost consumatorii, băncile 
având reprezentarea deplină a riscului suportat de aceștia. 

În al treilea rând, la momentul oferirii de împrumuturi, francul elvețian se afla la 
pragul minim istoric înregistrat ceea ce însemna că urmează o creștere în valoare a 
acestei monede în comparație cu alte monede.  

În timp ce această împrejurare era total necunoscută consumatorilor, banca, în calitate 
de profesionist, cunoștea prea bine acest aspect, motiv pentru care a urmărit 
contractarea creditelor în CHF. 

11  Potrivit declarațiilor consilierului guvernatorului BNR, dl. Adrian Vasilescu, „(...) au fost și 
sărituri peste cal. Au sărit calul băncile interesate să vândă cât mai multe credite (...)” din Ziarul 
Financiar din 21 august 2013, p. 3. 

                                                        



Piperea & Asociaţii 14 

În al patrulea rând, nu este logic și nici economic justificat ca un stat european să 
ofere credite în orice altă monedă străină în afară de euro, cu excepția situațiilor în 
care consumatorul face dovada unor venituri constante în altă monedă străină.  

Acest fapt ar fi trebuit prevenit inclusiv de către Banca Națională, însă aceasta a 
rămas pasivă prin neregularea pieței financiare, eșuând să protejeze securitatea financiară 
și monetară a consumatorilor români. 

Transferarea integrală a riscului către consumator și intenția evidentă a băncii de a se 
ține la adăpost de apariția oricărui risc care îi poate diminua câștigul a fost condamnată 
expressis verbis de I.C.C.J. prin decizia nr. 3913/13.11.2013.  

 
3. Obligațiile legale ale băncilor în faza pre-contractuală 

 
Aspecte prealabile 

Înainte de a proceda la analiza obligațiilor băncilor din faza pre-contractuală și a 
modului cum acestea au fost îndeplinite, se impune precizarea pe scurt a premiselor 
reglementărilor în materia protecției consumatorilor, premise de la care trebuie să plece 
orice analiză a comportamentului băncilor, a bunei-credințe, a transparenței, a caracte-
rului abuziv al clauzelor utilizate în contractele cu consumatorii.  

Premisa incontestabilă de la care se pornește în analiza prezentei cauze este aceea că 
împrumutații sunt total neacoperiți față de riscurile produselor financiare, în special față 
de riscurile contractării creditelor în moneda străină.  

Aceștia pot fi atrași de ratele nominale mai scăzute ale dobânzilor la împrumuturile în 
monedă străină comparativ cu cele la împrumuturile în monedă națională, tinzând să subesti-
meze riscul deprecierii monedei naționale sau neînțelegând efectele unei astfel de depre-
cieri asupra costurilor asociate rambursării datoriei și asupra sumei totale datorate12. 

Normele de protecție a consumatorilor au fost edictate pornind de la constatarea că 
simplul particular (consumatorul), la momentul încheierii contractului, se găseşte într-o 
situaţie de triplă inferioritate faţă de profesionist: 

(i) tehnică, întrucât profesioniştii cunosc bine produsele sau serviciile pe care le 
comercializează, în timp ce consumatorii le cunosc prea puţin sau deloc;  

(ii) economică, pentru că profesioniştii dispun în această privinţă de o forţă econo-
mică disproporţionată faţă de cea a consumatorilor;  

(iii) juridică, deoarece consumatorii se găsesc privaţi de orice posibilitate de nego-
ciere şi se văd constrânşi să adere la propunerile ce le sunt făcute13. 

Observând această situaţie inegală, legiuitorul a intervenit pentru a remedia acest 
dezechilibru, prin reglementarea unor norme care contrabalansează raportul de putere, 
reinstaurând echilibrul contractual. 

12  Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 21 septembrie 2011 privind 
acordarea de împrumuturi în monedă străină (CERS/2011/1, publicată în JO C 342 din  
22 noiembrie 2011). 

13  Gh. Stancu, Particularităţile raporturilor contractuale în cadrul dreptului consumului, în Dreptul 
nr. 2/2009, p. 28.  
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Tocmai de aceea, dreptul protecţiei consumatorilor este în esenţa sa inegalitar, el 
aducând limite legitime libertăţii comerţului profesionistului, care este ţinut să se supună 
unor serii de constrângeri.  

Observăm că, în primul rând, sunt reglementate în sarcina instituţiilor de credit 
obligații pozitive, de informare, avertizare și consiliere, obligații care sunt plasate 
anterior încheierii contractului de credit.  

Momentul îndeplinirii lor este esențial, deoarece numai așa își pot atinge scopul în 
vederea căruia ele au fost reglementate, respectiv acordarea unui termen de reflecție, în 
care impactul economic al produsului de creditare să poată fi analizat de consumator, 
astfel încât decizia de a contracta să fie luată în cunoștință de cauză.  

Nerespectarea de către instituțiile de credit a obligațiilor de informare, consiliere și 
avertizare anterior încheierii contractelor de credit cu reclamanții reprezintă o încălcare a 
legii și circumstanțiază săvârșirea unei fapte ilicite de natură a atrage nulitatea clauzelor 
referitoare la obligația împrumutatului la restituirea creditului în franci elvețieni (CHF) la 
paritatea leu-franc elvețian de la data achitării fiecărei rate, precum și a clauzelor vizând 
suportarea riscului valutar de împrumutatul-consumator. 

Comercializarea unui astfel de produs și introducerea în contract a unor astfel de 
clauze, enumerate în petitul cererii de chemare în judecată, coroborate cu nerespectarea 
obligațiilor precontractuale creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și 
obligațiilor părților în defavoarea consumatorului și constituie o încălcare a art. 4 alin. (1) 
din Legea nr. 193/2000.  

În plus, produsul de creditare în franci elvețieni reprezintă, prin natura sa, un contract 
cuprinzând clauze pentru înțelegerea cărora sunt necesare cunoștințe de specialitate [art. 1 
alin. (1) din Legea nr. 193/2000], respectiv capacitatea de a înțelege și anticipa o evoluție 
a cursului de schimb valutar în defavoarea consumatorului, aspect ignorat în mod 
culpabil de instituțiile de credit la momentul încheierii contractelor de împrumut14.  

 
3.1. Obligația precontractuală de informare. Termenul de reflecție 

În De officiis III, Marcus Tullius Cicero ne relatează15: „un neguțător local, cunoscând 
că locuitorii insulei Rodos trec printr-o foamete cumplită, își va comercializa aici făina la un 
preț foarte ridicat, fără să își informeze cumpărătorii că, în drum spre insulă, a trecut pe 
lângă un convoi de nave încărcate cu grâne, care urmau să ajungă în scurt timp pe insulă”.  

În viziunea exprimată de Cicero în anul 44 î.e.n., obligația precontractuală de infor-
mare era mai degrabă o obligație morală, dar care a evoluat în prezent spre o obligație 
generală, juridică, incidentă cu precădere în contractele de adeziune dintre profesioniști și 
consumatori. 

14  S-a arătat că „să ceri majorității clienților persoane fizice să înțeleagă ce-i cu riscul valutar, ce-i 
cu riscul economic (...) e prea mult (...). Problema nu este la client, ci la bancă, pentru că i-a 
vândut un produs sofisticat și nu i-a calculat corect riscul la care se expune și cum se încadrează 
în el, în funcție de evenimente. Dacă bancherii ar fi luat în considerare riscul valutar pentru 
client, nu pentru bancă (...) atunci poate jumătate dintre clienți nu s-ar fi încadrat în condițiile 
de primire a unui credit” – Cristian Hostiuc, director editorial al Ziarului Financiar, în Ziarul 
Financiar din 9 august 2013. 

15  http://www.constitution.org/rom/de_officiis.htm#book3  
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Instituirea unei obligații precontractuale de informare are drept scop asigurarea unui 
consimțământ valid, neviciat al părților contractante, în special în ipoteza contractelor de 
credit încheiate între un profesionist și un consumator, care presupun, prin natura lor, o 
informare corespunzătoare, preventivă și, implicit, anterioară încheierii contractului. 

Protecția în amonte a consimțământului prezintă cel puțin două calități16:  
(i) evită vicierea ulterioară a acestuia;  
(ii) evită apariția unui dezechilibru între drepturile și obligațiile părților, fiind un 

veritabil remediu al dezechilibrelor contractuale specifice includerii de clauze abuzive în 
contractele de credit. 

Respectarea de către profesionist a obligației de informare a consumatorilor facili-
tează acestora posibilitatea de a reflecta cu atenție înainte de încheierea unui contract și 
asigură respectarea deplină a art. 1 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, respectiv înțelegerea 
deplină a produselor de creditare de către consumatori.  

Prevederile referitoare la suportarea riscului valutar de către consumator nu au fost 
inteligibile: „ne punem întrebări cu privire la evaluarea de către consumatorul respectiv a 
consecințelor economice ale clauzei” (pct. 86, Concluziile avocatului general din  
12 februarie 2014, cauza Árpád Kásler, C-26/13).  

Un produs de creditare într-o monedă volatilă (franc elvețian), implicând riscuri sem-
nificative, incontrolabile impunea respectarea de către Bancă a acestei obligații precon-
tractuale de informare, precum și a obligațiilor de consiliere și avertizare.  

Potrivit doctrinei17, obligația generală precontractuală de informare există indepen-
dent de o prevedere expresă a legii. Temeiul juridic general al existenței obligației de 
informare rezidă în interpretarea extensivă a art. 970 alin. (1) C.civ. din 1864: „Ele 
(convențiile) trebuie executate cu bună-credință”, acest text fiind unanim interpretat în 
sensul în care se aplică și în perioada precontractuală. 

Exigența respectării cerințelor bunei-credințe este cuprinsă și în legislația protecției 
consumatorilor, fiind unul dintre indiciile caracterului abuziv al unei clauze [art. 4  
alin. (1) din Legea nr. 193/2000, art. 79 din Codul consumului]. 

În cadrul reglementărilor specifice referitoare la creditele destinate persoanelor fizice, 
se regăsesc texte exprese cu privire la obligația băncii de informare a consumatorilor în 
etapa precontractuală. 

Astfel, potrivit art. 6 din Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de 
credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice: 

„înainte de încheierea contractului, creditorul are următoarele obligaţii: a) să ofere 
gratuit consumatorului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare şi un 
exemplar al proiectului contractului de credit, în momentul solicitării de către 
consumator a unei oferte de credit; b) să prezinte consumatorului informaţiile 
complete, corecte şi precise privind contractul de credit avut în vedere”.  

16  V. Pătulea, Obligația de informare în formarea contractelor, în Revista de Drept Comercial  
nr. 6/1998, p. 75. 

17  L. Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile, Vol. II. Contractul, Ed. Universul Juridic, București, 
2009, p. 281. 
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Potrivit art. 8 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii 
imobiliare (creditul acordat pentru achiziția de imobile sau care refinanţează un astfel de 
credit): 

„Înainte de semnarea contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, 
instituţia autorizată va pune la dispoziţie împrumutatului o ofertă scrisă, care va 
cuprinde toate condiţiile contractului şi termenul de valabilitate a acesteia, care nu va fi 
mai mic de 10 zile de la momentul primirii ofertei de către potenţialul debitor”. 

Regulamentul BNR nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele 
destinate persoanelor fizice impune băncii obligaţia informării fiecărui client în parte cu 
privire la posibilitatea majorării sumelor pe care le va datora în temeiul contractului de 
credit, majorare determinată de: 

 (i) materializarea riscului valutar sau a celui de rată a dobânzii (în cazul în care 
acestea se produc în defavoarea împrumutaţilor) sau 

(ii) creşterii costului creditului provenind din comisioane şi alte cheltuieli privind 
administrarea creditului prevăzute în contract. 

Directiva 2008/48/CE prevede obligația generală în sarcina creditorului de a-i indica 
consumatorului, în etapa precontractuală, anumite informații.  

Această informare a consumatorului, încă din etapa publicității, are o importanță esen-
țială; aceasta contribuie la transparența contractului în sensul că permite consumatorului 
să compare ofertele de creditare, iar pe de altă parte, permite consumatorului să aprecieze 
întinderea obligației sale, respectiv impactul economic al contractării creditului. 

Așadar, indiferent de destinația sau tipul de credit (ipotecar sau de nevoi personale), 
banca avea reglementări exprese cu privire la modul cum și la momentul când trebuia să 
facă informarea clienților. 

În domeniul dreptului protecției consumatorilor pot fi identificate mai multe acte 
normative care consacră obligația profesionistului de a informa consumatorul cu privire 
la toate aspectele relevante ale contractului prefigurat de părți. 

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor cuprinde un capitol dedicat 
„Informării și educării consumatorilor”.  

Cele mai relevante texte de lege cuprinse în Ordonanță sunt: 

- art. 3 lit. b) „de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esen-
ţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu 
acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor” (s.ns.); 

- art. 18 „Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, 
asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către 
operatorii economici (evoluţia cursului de schimb este o astfel de caracteristică), astfel 
încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele 
lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit 
destinaţiei acestora, în deplină securitate” (s.ns.); 

- art. 19 și art. 20 alin. (4) „Vânzătorii și prestatorii de servicii trebuie să informeze 
consumatorii despre prețul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat 
(...)” (s.ns.). 
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Aceste drepturi ale consumatorilor sunt reiterate în Legea nr. 296/2004 privind Codul 
consumului [art. 27 lit. b), art. 45, art. 47].  

Art. 48 din Codul consumului prevede obligația profesionistului de a informa consu-
matorul „despre riscurile la care sunt supuși prin folosirea normală sau previzibilă a 
bunurilor” (s.ns.), acest text fiind deopotrivă aplicabil și serviciilor, ceea ce constituie 
rațiunea întregii reglementări.  

Riscurile la care sunt supuși consumatorii nu vizează doar riscurile imediate, ci și pe 
cele mediate, respectiv posibilitatea suportării unui risc valutar care se poate dovedi 
excesiv atunci când se află exclusiv în sarcina împrumutatului. 

În mod evident, dreptului consumatorilor îi este corelativă obligația de informare 
aflată în sarcina profesionistului, adică a acelor instituții de credit care au pus la 
dispoziția consumatorilor un produs de creditare riscant.  

Trebuie subliniat că, în temeiul obligației avertizare, consumatorul trebuie avertizat cu 
privire la măsurile de precauție pe care trebuie să și le ia anterior contractării unui 
serviciu sau cumpărării unui produs riscant, fiind avute în vedere atât riscurile previzibile, 
cât și riscurile potențiale, excepționale18. 

Scopul acestei protecții vizează o mai bună informare a consumatorilor și asigurarea 
respectării principiului bunei-credințe și a legislației speciale din materia protecției 
consumatorilor. 

Obligația de informare ce incumbă profesionistului impune ca informarea 
consumatorului să fie completă (art. 44, 45 din Codul consumului; art. 18, 19 din O.G.  
nr. 21/1992), clară (art. 44, 47 din Codul consumului; art. 18, 19 din O.G. nr. 21/1992), 
neechivocă, corectă și actualizată.  

Jurisprudența CJUE a reținut explicit, în sarcina profesioniștilor, existența unei 
obligații precontractuale de informare în cauza C-415/11, Mohamed Aziz c. Caixa 
d’Estalvis de Catalunya: 

„44. trebuie amintit, de la bun început, că sistemul de protecție pus în aplicare prin 
directivă (Directivei 93/13/CEE) se întemeiază pe ideea că un consumator se găsește 
într-o situație de inferioritate față de un vânzător sau un furnizor în ceea ce privește 
atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare. 

45. Având în vedere o astfel de situație de inferioritate, art. 6 alin. (1) din directivă 
prevede că o clauză abuzivă nu creează obligații pentru consumator. Astfel cum reiese 
din jurisprudență, este vorba despre o dispoziție imperativă care urmărește să 
substituie echilibrul formal pe care îl instituie contractul între drepturile și obligațiile 
cocontractanților printr-un echilibru real, de natură să restabilească egalitatea dintre 
aceste părți”. 

Prin decizia nr. 4418/2012, I.C.C.J. reține în sarcina profesionistului o obligație de 
informare întemeiată pe inferioritatea consumatorului în privința nivelului de informare: 

18  P. Mistretta, L'obligation d'information dans la theorie contractuelle: applications et implica-
tions d'une jurisprudence evolutive, Petites affiches, 5 iunie 1998, no. 67, p. 4. 
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„instanţa notează că potrivit Rezoluţiei Parlamentului European din 18 noiembrie 
2008, profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator în mod corect şi 
echidistant”, reținând că banca „a lăsat ca toate riscurile modificării pieţei financiare 
să se transfere în sarcina clienţilor fără ca ea să suporte parte din acestea”. 

S-a reținut existența, în sarcina profesionistului, a unei veritabile obligaţii pozitive de 
informare, în corelaţie cu obligaţia negativă de a nu înşela19. 

Buna-credință, cooperarea și loialitatea se manifestă în perioada precontractuală prin 
respectarea întocmai, de către profesionist, a acestei obligații de informare. 

Aceste coordonate conferă obligației de informare o dublă natură juridică – morală și 
juridică – rezultată din nevoia de cooperare și din abordarea economică ce dă conținut 
obligației și pornește de la analiza microeconomică ce conduce la minimizarea costurilor 
operațiunii juridice și la maximizarea utilizării serviciului oferit20. 

Această soluție este motivată de constrângerile inerente societății de consum, consu-
matorii fiind considerați incapabili, oricât de bine ar fi informați, să tragă toate conclu-
ziile ce se impun din complexitatea tehnică a bunurilor și serviciilor care constituie 
obiectul contractelor a căror încheiere este propusă sau din subtilitatea juridică sau 
economică a clauzelor care alcătuiesc cuprinsul convențiilor ce le sunt impuse. 

În concret, obligația de informare constă în îndatorirea instituțiilor de credit de a 
aduce la cunoștința consumatorilor un summum de date și informații necesare în scopul 
executării întocmai a contractului21, în așa fel încât serviciul prestat să fie corespunzător 
și potrivit așteptărilor noastre.  

Intensitatea acestei obligații variază: aceasta poate fi mai pronunțată în ipoteza unor 
servicii sau produse de creditare implicând un risc valutar, astfel cum este cazul creditelor 
acordate în moneda franc elvețian.  

Conținutul obligației de informare este, de asemenea, variabil, incluzând elemente 
legate de riscurile și contraindicațiile actuale ale serviciului sau produsului de creditare 
oferit22. 

Astfel cum am demonstrat, în dreptul european există o preocupare susținută în ceea 
ce privește obligațiile de informare și avertizare ce revin instituțiilor financiar-bancare cu 
privire la riscul valutar aferent unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute.  

Obligația de informare se referă la impactul pe care deprecierea severă a monedei de 
acordare a creditului o poate avea asupra obligațiilor de plată periodice ale împrumu-
tatului.  

Îndeplinirea acestei obligații ar fi impus instituțiilor de credit o conduită proactivă în 
explicarea riscului valutar aferent încheierii unui contract de credit într-o monedă 

19  J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD 
nr. 2/1994, p. 242. 

20  A. Almășan, Negocierea și încheierea contractelor, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 237. 
21  I.F. Popa, Dolul și obligația de informare în contractele sinalagmatice, în Dreptul nr. 7/2002,  

p. 71. 
22  A. Almășan, op. cit., p. 238. 
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utilizată foarte rar și fără legătură cu moneda în care consumatorul își realiza, respectiv 
își realizează veniturile. 

 
3.2. Obligațiile de consiliere și avertizare a consumatorului neavizat 

Obligațiile de consiliere și avertizare ale împrumutatului la momentul acordării credi-
tului sunt reprezentate de îndatorirea instituției de credit de a atrage atenția cocontrac-
tantului său asupra pericolelor și riscurilor unei operațiuni determinate.  

Această obligație este cu atât mai conturată în materie de împrumut acordat unui 
consumator neavizat atunci când se referă la explicarea riscurilor implicate de un credit în 
franci elvețieni, fiind reglementată expres de legislația protecției consumatorilor.  

Un astfel de produs intră în sfera produselor considerate speculative – obligația de 
informare cu privire la aceste produse este mai conturată, obligând băncile să-și averti-
zeze clientul referitor la riscurile inerente încheierii unui contract de acest tip. 

Obligația băncilor de consiliere se desprinde din principiul enunțat mai sus, respectiv 
executarea cu bună-credință a convențiilor, atât în faza precontractuală cât și pe parcursul 
executării propriu-zise a contractului [art. 970 alin. (1) C.civ. din 1864]. 

Aceste obligații includ obligația de informare, fiind mai complexe și vizând inclusiv 
sfătuirea, orientarea și îndrumarea potențialului contractant în legătură cu oportunitatea 
încheierii unui anumit contract23. 

Se apreciază, prin urmare, că obiectul obligaţiei de consiliere este mai profund decât 
cel al informării obişnuite, întrucât debitorul nu se poate limita la enunţarea unor 
chestiuni de fapt, ci trebuie să evidenţieze clientului oportunitatea, în plan tehnic şi/sau 
pecuniar, a încheierii contractului preconizat.  

Pentru o bună executare a datoriei de consiliere nu este suficientă simpla atenţionare a 
cumpărătorului asupra aspectelor de ordin tehnic ale unui echipament sau altul, ci este 
necesară asigurarea că profanul (consumatorul) a achiziţionat un bun corespunzător tre-
buinţelor sale concrete24. 

De altfel, asumarea unei astfel de obligații de către Bancă este expresă, acordarea unui 
credit fiind precedată în toate cazurile de analiza dosarului și îndrumarea potențialului 
client/împrumutat de un consilier de credit25.  

Consilierii de credite care au acționat în conformitate cu indicațiile și training-ul oferite 
de bănci nu și-au respectat obligațiile de consiliere și avertizare a împrumutaților asupra 

23  Fr. Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 2005 apud L. Pop,  
op. cit., p. 284. 

24  M. Noșlăcan, Obligaţia negocierii cu bună-credinţă a contractelor, Analele UVT nr. 1/2009,  
p. 9-10. 

25  Principalele atribuții ale unui consilier de credit sunt, cu titlu orientativ, următoarele: identificarea 
de clienți noi pentru a le face cunoscută oferta de credite, informarea clienților asupra produsului 
de credit în concordanță cu trainingul susținut și cu practicile interne de vânzare (explică 
beneficiile și costurile), identificarea necesităților financiare curente și viitoare ale clienților săi, 
explică clienților documentația necesară pentru obținerea unui credit și le oferă acestora asistență 
pentru completarea sa, are rolul de a informa clienții asupra deciziei luate de departamentul de 
credite. A se vedea și http://www.wall-street.ro/articol/Careers/32998/Radiografia-unui-job-
Consilier-credite.html.  

                                                        



Argumente pentru conversia creditelor din franci elveţieni în lei 21 

riscurilor inerente unui produs de creditare volatil, într-o monedă a cărei evoluție defavo-
rabilă consumatorului ar fi trebuit să fie previzibilă pentru un profesionist de acest tip.  

Predictibilitatea cursului este explicabilă prin împrejurarea că, la momentul contrac-
tării creditelor, CHF se afla la un nivel minim istoric, fapt cunoscut și exploatat de bănci. 

Această obligație este consolidată în cazul statelor cu un regim de curs de schimb 
flotant, fiind binecunoscut că fluctuațiile cursurilor de schimb, mai accentuate pe astfel de 
piețe, afectează imediat solvabilitatea împrumutaților. 

Recomandarea CERS/2011/1 admite posibilitatea 

„ca unii împrumutați să nu fi fost conștienți de riscurile pe care și le-au asumat 
contractând un împrumut în monedă străină. Chiar și cei care au fost informați s-ar 
putea să fi optat pentru poziții în monedă străină neacoperite față de riscuri, întrucât au 
presupus că acestea erau implicit garantate de regimul valutar existent”.  

Prin urmare, CERS admite existența unei obligații de consiliere și avertizare a împru-
mutatului, informarea asupra riscului de depreciere fiind insuficientă. 

În schimb, băncile s-au asigurat anterior încheierii contractului de credit că potențialii 
clienți își îndeplinesc obligația precontractuală de informare, solicitând o situație 
patrimonială amănunțită a acestora, detalii referitoare la solvabilitate, detalii privind 
solvabilitatea angajatorului său, veniturile sale previzionate etc.  

Ar fi injust și discriminatoriu ca obligația de informare să fie unilaterală, 
exclusiv în sarcina subsemnaților, profesionistul fiind exonerat de astfel de obligații.  

Existența obligației de avertizare este recunoscută expres de Curtea de casație 
franceză prin decizii recente26.  

Astfel, obligația de avertizare presupune ca banca să atragă atenția clientului cu 
privire la riscurile și pericolele unei operațiuni determinate, cum ar fi contractarea unui 
credit.  

În viziunea Curții, această obligație intervine chiar dacă „împrumuturile nu conțineau 
elemente excesive sau imprudente la momentul acordării”.  

Obligația de informare se activează cu precădere în ipoteza consumatorilor, persoane 
fizice neavizate cu privire la riscurile aferente unui produs speculativ și implicând riscuri 
importante. 

Prin urmare, trebuie acceptată existența unei obligații a băncilor de a orienta decizia 
consumatorului spre un produs de creditare/serviciu sigur și nu spre un produs care s-a 
dovedit, în final, a fi profitabil exclusiv pentru instituțiile de credit. 

 
3.3. Sancțiunea nerespectării obligațiilor precontractuale de informare, consiliere și 

avertizare 

În prealabil, este necesar să readucem în discuţie concluzia extrem de tranșantă din  
pct. 75 al deciziei pronunțate la 30 aprilie 2014 în cauza CJUE C-26/13 („cauza Kasler”). 

26  Cass. Com., 11 decembrie 2007, no. 03-20.747, Bull. Civ. IV, no. 260 apud J.-L. Vasseur, 
Emprunts toxiques: les recours possibles devant le juge civil, Collection Lamy, Octobre 2012. 
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Astfel, se arată că art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că, 
în ceea ce privește o clauză contractuală precum cea în discuție în litigiul principal, cerința 
potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar și inteligibil trebuie înțeleasă 
ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de 
vedere gramatical, ci și ca ea să expună în mod transparent funcționarea concretă a 
mecanismului de schimb al monedei străine la care se referă clauza respectivă, precum și 
relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea 
împrumutului, astfel încât acest consumator să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare 
și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește. 

Așadar, nu este suficient ca acea clauză să fie clară, „vizibilă” din punct de vedere 
gramatical, ci și inteligibilă în plan juridic și economic, adică aptă să arate consecințele 
asumării obligațiilor și riscurilor generate de contract.  

Or, tocmai nerespectarea acestei condiții a inteligibilității economice este denunțată 
prin prezenta argumentaţie, prin raportare la nerespectarea obligațiilor ce reveneau 
băncilor în faza precontractuală, dar și prin raportare la publicitatea agresivă cu privire la 
un produs de creditare care prezenta riscuri majore de depreciere. 

De altfel, decizia pronunțată în cauza Kasler a fost deja aplicată de instanțele din 
România.  

Prin decizia civilă nr. 230/R/2014 pronunțată de Tribunalul Galați, Secția a II-a 
civilă, prin care a fost modificată sentința pronunțată de Judecătoria Galați, a fost admisă 
acțiunea, banca pârâtă fiind obligată să convertească în RON creditul acordat recla-
mantei, la cursul de schimb de la momentul acordării acestuia.  

De asemenea, prin această hotărâre irevocabilă s-a reținut aplicabilitatea în 
cauză a deciziei CJUE Kasler c. OTP (C-26/13). 

Pentru nerespectarea obligației precontractuale generale de informare, obligație 
consacrată prin norme legale imperative, care ocrotesc un interes public, clauzele din 
contract afectate de neîndeplinirea acestei obligații sunt lovite de nulitate absolută.  

În situația contractelor de credit acordate în franci elvețieni, sancțiunea nerespectării 
obligației de informare se impune a fi nulitatea clauzelor vizând restituirea creditului 
în moneda acordării la cursul de schimb valutar de la data achitării fiecărei rate.  

Răspunderea civilă delictuală a băncilor se va materializa prin suportarea riscului 
valutar de către bănci, cu titlu de reparare în natură a prejudiciului suportat în urma 
nerespectării de către bănci a obligațiilor precontractuale de informare, consiliere și 
avertizare și stabilirea obligației consumatorilor de a restitui creditul la cursul valutar de 
la momentul acordării. 

 
4. Creditul în CHF este un produs financiar toxic (defectuos). Băncile au apelat la 
practici comerciale înșelătoare 

 
4.1. Băncile au vândut produse financiare defectuoase (toxice) şi trebuie obligate la 

înlocuirea produsului defectuos 

Având în vedere riscul valutar al monedei CHF, care nu a fost administrat cores-
punzător de instituțiile de credit și în absența oricărei informări, consilieri și avertizări cu 
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privire la acest risc, este evident că instituțiile de credit au vândut un serviciu/produs 
defectuos.  

Mai mult, defectele produselor financiare contractate nu au fost aduse la cunoştinţa 
consumatorilor, ci, din contră, au fost ascunse cu viclenie. 

Pentru acest motiv, se impune înlocuirea obligației consumatorilor de restituire a 
creditului în CHF cu obligația de restituire a sumei acordate în lei, conversiunea urmând 
a se face la data contractării fiecărui credit. 

Această soluție se impune în temeiul răspunderii băncilor pentru produsele şi 
serviciile defectuoase, răspundere care este reglementată, in extenso, în legislaţia privind 
protecţia consumatorilor. Astfel: 

Art. 25 din Codul consumului enumeră obligaţiile prestatorilor de servicii, la lit. b) a 
acestui text de lege fiind menţionată obligaţia: 

„să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea 
consumatorilor ori interesele economice ale acestora”. 

Art. 27 din Codul consumului enumeră drepturile consumatorilor de servicii, la  
lit. a) a acestui text de lege fiind reglementat dreptul: 

„de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un 
serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le 
aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime”. 

În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 3 lit. a) şi art. 7 lit. c) din O.G. nr. 21/1992. 

Din câte se poate lesne observa, consumatorii sunt protejaţi prin lege împotriva 
riscului de a achiziţiona un serviciu/produs care aduce atingere drepturilor şi intereselor 
lor legitime, protecție care nu a funcționat în cazul creditelor ce fac obiectul analizei.  

Or, produsul achiziţionat (creditul), în forma ce a fost propusă, anume în franci elveţieni 
(CHF), aduce grave atingeri intereselor legitime ale consumatorilor, provocându-le pierderi 
semnificative faţă de faptul că, deşi la momentul contractării creditul în CHF, acesta era 
promovat ca fiind un produs extrem de sigur, cu un grad de apreciere faţă de leu insigni-
fiant, la acest moment consumatorii sunt în situaţia în care trebuie să achite rate de două ori 
mai mari, faţă de faptul că leul s-a depreciat în raport cu francul elveţian cu peste 100%. 

Întrucât lipsa conformităţii serviciilor/produselor financiare achiziţionate prin sem-
narea contractelor de credit în CHF este evidentă, se impune repararea, respectiv înlo-
cuirea produselor/serviciilor contractate.  

În acest sens, lămuritoare sunt următoarele texte de lege: 

Conform art. 17 din Codul consumului:  

„În cazul lipsei conformităţii, astfel cum este prevăzut în actele normative în domeniul 
conformităţii produselor, constatate de consumator, acesta are dreptul de a solicita 
vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea sau înlocuirea produselor, în fiecare 
caz fără plată, cu excepţia cazului în care această solicitare este imposibilă sau 
disproporţionată”. 
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Conform art. 12 din O.G. nr. 21/1992: 

„Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor sau prestatorilor de servicii 
remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi 
despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate […]”. 

Conform art. 15 din O.G. nr. 21/1992: 

„Refacerea serviciului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, restituirea 
contravalorii serviciului prestat se face imediat după constatarea neîncadrării 
acestuia în condiţiile prescrise sau declarate de prestatorul de servicii, dacă această 
situaţie nu este imputabilă consumatorului”. 

Textele de lege mai sus indicate stabilesc în mod clar obligaţia pe care o au profe-
sioniştii în ipoteza în care au livrat sau au prestat produse, respectiv servicii defectuoase, 
anume de a repara, a înlocui sau a reface produsele, respectiv serviciile prestate. 

Întrucât consumatorilor le-a fost provocată o pagubă, în sensul art. 1 pct. 12 din O.G. 
nr. 21/1992 – prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a 
unui produs cu defecte (toxic), precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furni-
zate de prestator – se impune aplicarea prevederilor art. 12 şi 15 din O.G. nr. 21/1992, 
respectiv a prevederilor art. 17 din Codul consumului, respectiv constatarea faptului că 
băncile au furnizat prin intermediul contractelor de credit servicii defectuoase.  

Or, consecința acestei constatări trebuie să fie constrângerea băncilor să înlocuiască 
obligația de restituire a creditului acordat în CHF cu obligația restituirii acestuia în 
lei, conversia urmând a se face la data contractării fiecărui credit. 

Restituirea în LEU a sumei creditului, la cursul de schimb de la momentul contractării 
creditului este efectul obligaţiei de a repara, a înlocui sau a reface produsele toxice 
livrate prin eliminarea riscului valutar din sarcina împrumutaților, respectiv a înghețării 
cursului valutar LEU/CHF la momentul semnării contractului de credit. 

Această concluzie este susținută și de argumentele expuse mai sus referitoare la 
conjunctura încheierii contractelor, caracteristica principală a creditului în CHF, respectiv 
riscul valutar raportat la această monedă, modalitatea de promovare a acestor produse 
bancare și încălcarea obligațiilor de informare, consiliere și avertizare de către instituţiile 
de credit.  

Este evident că, în situația îndeplinirii corespunzătoare de către bănci a obligațiilor 
legale, consumatorii nu ar fi încheiat aceste contracte de credit profund vătămătoare.  

În acest sens, hotărârea CJUE pronunțată în cauza C-415/11, Mohamed Aziz c. Caixa 
D’Estalvis de Catalunya, menționează în considerentele sale, la pct. 69, faptul că: 

„...instanța națională trebuie să verifice în acest scop dacă vânzătorul sau furnizorul, 
acționând în mod corect și echitabil față de consumator, se putea aștepta în mod 
rezonabil ca acesta din urmă să accepte o asemenea clauză în urma unei negocieri 
individuale”. 
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În aceste condiţii, în sarcina instituțiilor de credit trebuie impusă repararea, 
înlocuirea sau refacerea produselor toxice livrate prin înlocuirea obligației de 
restituire a creditului acordat în CHF, cu obligația restituirii acestuia în LEU, con-
versia urmând a se face la data contractării fiecărui credit. 

 
4.2. Băncile au apelat la practici comerciale înşelătoare în vederea determinării con-

sumatorilor să achiziţioneze serviciile bancare în valută CHF 

În egală măsură, faptele băncilor se circumscriu şi prevederilor Legii nr. 363/2007 
privind practicile comerciale înşelătoare. 

Argumentul incidenței constatării unor practici comerciale înșelătoare – atunci când 
se analizează caracterul abuziv al unor clauze – reiese din hotărârea CJUE pronunțată în 
cauza C-453/10 (Jana Perenicova): „constatarea caracterului neloial al unei practici 
comerciale reprezintă un element printre altele pe care instanța competentă poate să își 
întemeieze aprecierea în privința caracterului abuziv al clauzelor dintr-un contract, 
conform art. 4 alin. (1) din Directiva 93/13/CEE”. 

Or, trebuie avute în vedere în acest sens dispozițiile cuprinse în art. 7 al Directivei 
2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, conform cărora „o practică comercială 
se consideră înșelătoare în cazul în care, analizând faptele și ținând seama de toate 
caracteristicile și circumstanțele, precum și de limitele proprii mediului de comunicare 
utilizat, omite o informație esențială de care consumatorul mediu are nevoie în con-
textul respectiv pentru a lua o decizie comercială în cunoștință de cauză și care, în 
consecință, determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie 
comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări”. 

Potrivit aceleiași Directive, „o practică comercială se consideră omisiune înșelătoare 
în cazul în care (...) un comerciant disimulează o informație semnificativă (...) sau o 
furnizează într-o manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă, nepotrivită (...)”. 

În scopul definirii şi identificării practicilor comerciale înşelătoare, art. 6 din Legea 
nr. 363/2007 stabileşte că:  

„O practică comercială este considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă aceasta 
conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce 
în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în 
ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia 
o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informaţiile sunt, 
în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 
b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, ris-
curile, […], capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificaţiile, 
[…]; 
d) preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific al 
preţului”. 

Hotărârea CJUE pronunţată în Cauza C-453/10, Perenicova c. SOS finance spol, 
arată la pct. 40: 

„În sfârșit, astfel cum rezultă din art. 6 alin. (1) din Directiva 2005/29/CE, o practică 
comercială se consideră înșelătoare în cazul în care conține informații false și, în 
consecință, este mincinoasă sau, în orice alt fel, inclusiv prin prezentarea generală, 
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induce sau poate induce în eroare consumatorul mediu cu privire la unul sau mai 
multe dintre elementele enumerate la acest art. 6 alin. (1) și, în oricare dintre situații, 
determină sau poate determina o decizie comercială pe care consumatorul nu ar fi 
luat-o în altă situație”. 

De vreme ce băncile au promovat creditarea în valuta CHF ca fiind un serviciu bancar 
sigur din punctul de vedere al riscului valutar, aspect care s-a dovedit a fi neadevărat la 
scurt timp după încheierea contractelor de credit, leul devalorizându-se în raport cu CHF 
cu peste 100% în numai 3 ani (2007-2010), considerăm că sunt aplicabile prevederile mai 
sus citate, în sensul că modalitatea în care băncile au promovat creditele în CHF este o 
practică comercială înşelătoare. 

Spre deosebire de consumatori, băncile au putut prevedea că evoluţia CHF va fi în 
sensul valorizării acestei monede, deoarece banca este un profesionist al riscului.  

Astfel, băncile au folosit în interes propriu informaţii pe care le deţineau şi le puteau 
interpreta exclusiv şi au anticipat cu ajutorul acestora astfel evoluţia viitoare a CHF, 
păstrând însă pentru ele aceste informaţii, respectiv: 

(i) CHF se afla în 2006-2007 la un minim istoric, evoluţia în sensul valorizării fiind 
de aşteptată; 

(ii) Creditarea în CHF, urmată de obligarea împrumutaţilor de restituire a ratelor în 
această monedă era evident că va determina creşterea cererii de CHF şi, implicit, 
valorizarea acesteia într-o anumită măsură; 

(iii) Criza economică de care era amenințată Europa, odată instalată în Statele Unite 
prin falimentul celor 3 bănci în anul 2007; în anul 2007, indicele de risc de creditare 
perceput în economia generală (TED spread27) a explodat; 

(iv) CHF este o monedă de refugiu în perioade de criză, ceea ce însemnă o apreciere 
foarte previzibilă în perioada următoare.  

În aceste condiţii, considerăm că produsele de creditare în CHF nu ar fi trebuit să 
existe pe piaţă, la momentul respectiv, iar dacă totuşi ele au fost comercializate, ar fi 
trebuit să fie prezentate într-o manieră transparentă, care să permită consumatorilor 
aprecierea impactului economic al creditelor respective.  

Cunoaşterea de către consumatori a împrejurărilor amintite şi a efectelor acestora 
asupra cursului valutar era esenţială la momentul anterior contractării creditelor; în opinia 
noastră, niciun consumator nu ar fi contractat în aceste împrejurări. 

Instanţele vor trebui să statueze că punerea pe piaţă a acestor produse de creditare, 
caracterizate printr-un risc inadmisibil de mare de nerambursare, reprezintă o practică 
comercială incorectă, prejudiciabilă, utilizarea acestei politici de creditare fiind 
iresponsabilă.  

De asemenea, instanţele trebuie să stabilească dacă, acționând în mod corect și echitabil 
față de consumator (față de obligaţiile legale arătate până acum), profesionistul se putea 
aștepta în mod rezonabil ca acesta să accepte o asemenea clauză28.  

27  Creşterea acestui indice este un semnal că instituţiile de credit cred că riscul de nerambursare a 
creditelor interbancare este în creştere.  

28  Hotărârea CJUE pronunțată în cauza C-415/11, Mohamed Aziz c. Caixa D’Estalvis de 
Catalunya. 
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În mod evident, consumatorii nu ar fi contractat un credit care presupunea riscurile 
amintite, previzibile în condiţiile în care banca ar fi promovat produsele respective într-o 
manieră adecvată şi transparentă.  

 
5. Caracterul abuziv al clauzelor care instituie obligaţia împrumutaţilor de a restitui 
în CHF suma creditului, respectiv suportarea riscului valutar de către consumatori 

 
Aspecte prealabile 

Întreaga argumentaţie prezentată anterior duce la concluzia că sunt abuzive toate clau-
zele care împreună stabilesc obligaţia consumatorilor de a rambursa în CHF creditul acordat 
şi de a suporta riscul valutar pe care produsul respectiv bancar pus în piaţă îl implică.  

Aplicarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori (care transpune prevederile Directivei 93/13/CEE) este 
condiţionată de stabilirea calității de consumator, respectiv a calității de profesionist.  

În ceea ce privește calitatea de consumator, în accepțiunea legislației privind protecția 
consumatorilor, aceasta rezultă din încheierea și executarea contractelor de credit în scopuri 
aflate în afara activității comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale [fiind 
îndeplinite, astfel cerințele impuse de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000].  

În ceea ce privește calitatea de profesionist a instituțiilor de credit, aceasta rezultă din 
faptul că acestea acţionează în cadrul activităţii lor comerciale, industriale sau de 
producţie, artizanale ori liberale [art. 2 alin. (2) din Legea nr. 193/2000]. 

 
5.1. Cu privire la incidenţa art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 

În sensul prevederii legale menţionate, o clauză inserată într-un contract încheiat între 
un profesionist şi un consumator este calificată ca fiind abuzivă dacă întruneşte în mod 
cumulativ următoarele condiţii:  

(i) clauza să nu fi fost negociată în mod direct cu consumatorul; 
(ii) clauza să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile 

părţilor, în defavoarea consumatorului; 
(iii) clauza să fie contrară cerinţelor bunei-credinţe. 

 
5.1.1. Cu privire la caracterul nenegociat al clauzelor atacate 

Condiția este îndeplinită când contractele încheiate sunt contracte de adeziune, în care 
clauzele sunt preformulate și incluse, într-o redactare similară, în cvasitotalitatea con-
tractelor, fiind impuse de către bancă împrumutaților.  

Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 193/2000, o clauză contractuală este considerată 
ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da 
consumatorului posibilitatea să influenţeze natura ei.  

Contractul preformulat a fost definit de Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 92/2007 ca fiind acel tip de contract redactat în întregime sau aproape 
în întregime de către operatorul economic prestator de servicii, consumatorii neputând 
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modifica sau interveni asupra clauzelor contractuale, ci având doar posibilitatea de a le 
accepta sau nu.  

De altfel, utilizarea de modele de contracte pre-formulate este o măsură obligatorie 
pentru instituţiile de credit, impusă de Banca Naţională a României, modelele de 
contracte făcând parte din procedurile de creditare.  

Prin urmare, utilizarea contractelor de adeziune în sine nu este o măsură ilicită, ci 
constituie doar premisa pentru verificarea celorlalte condiţii ale clauzelor abuzive. 

Tocmai pentru că instituţia de credit utilizează acest gen de contracte, face ca 
îndeplinirea celorlalte obligaţii să fie esenţială pentru formarea valabilă a contractului.  

Preocuparea legiuitorului este evidentă pentru reglementarea detaliată şi în numeroase 
acte normative a comportamentului corect al profesionistului faţă de consumatori; în 
aplicarea legii, este evidentă necesitatea monitorizării comportamentului profesioniştilor 
de către organismele abilitate (inclusiv instanţele de judecată) şi sancţionarea drastică în 
cazul constatării încălcării legii de către profesionişti.  

Jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în 
interpretarea prevederilor Directivei 93/13/CEE în considerarea aceleiaşi situaţii premisă, 
conform căreia contractele încheiate de consumatori sunt, de principiu, contracte de 
adeziune în care consumatorii nu au posibilitatea reală de a exercita vreo influenţă asupra 
clauzelor conţinute, stabileşte că:  

„sistemul de protecție pus în aplicare prin Directiva 93/13/CEE se bazează pe ideea 
că un consumator se găsește într-o situație de inferioritate față de un vânzător sau un 
furnizor în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, 
situație care îl conduce la adeziunea la condițiile redactate în prealabil de vânzător 
sau furnizor, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora”.  

(Hotărârea din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito SA, C-618/10, dispozitiv, 
nepublicată; Hotărârea din 27 iunie 2000, Océano Grupo Editorial și Salvat Editores, 
C-240/98-C-244/98, Rec., p. I-4941, pct. 25; Hotărârea din 26 octombrie 2006, Mostaza 
Claro, C-168/05, Rec., p. I-10421, pct. 25, precum și Hotărârea din 6 octombrie 2009, 
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rep., p. I-9579, pct. 29) 

 
5.1.2. Cu privire la existenţa dezechilibrului semnificativ între drepturile şi obligaţiile 

părţilor, în defavoarea consumatorului 

Potrivit contractelor de credit, principala obligaţie a băncii este aceea de a pune la 
dispoziţia împrumutatului suma împrumutată, iar principala obligaţie a consumatorilor 
este aceea de a achita ratele lunare în vederea rambursării creditului.  

De principiu, între aceste obligaţii ar fi trebuit să existe o relaţie de echilibru, dat de 
situaţia juridică normală în care ambele părţi ar fi trebuit să se afle.  

CJUE stabileşte câteva criterii de determinare a dezechilibrului semnificativ, tratându-l 
împreună cu condiţia „contrar bunei-credinţe”, respectiv în Cauza C-415/11, Mohamed Aziz 
c. Caixa D’Estalvis de Catalunya, la pct. 69, pe care am citat-o şi anterior, se arată că: 
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„În ceea ce privește împrejurările în care un asemenea dezechilibru este creat „în 
contradicție cu cerința de bună-credință”, este important să se constate că, având în 
vedere al șaisprezecelea considerent al directivei (93/13/CEE, n.n.) și astfel cum a 
subliniat, în esență, avocatul general la punctul 74 din concluzii, instanța națională 
trebuie să verifice în acest scop dacă vânzătorul sau furnizorul, acționând în mod 
corect și echitabil față de consumator, se putea aștepta în mod rezonabil ca acesta din 
urmă să accepte o asemenea clauză în urma unei negocieri individuale”. 

Art. 3 alin. (1) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că: noțiunea 
„dezechilibru semnificativ” în detrimentul consumatorului trebuie apreciată prin 
intermediul unei analize a normelor naționale aplicabile în lipsa unui acord între părți, 
pentru a evalua dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează pe consumator 
într-o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul 
național în vigoare.  

De asemenea, este relevant în acest scop să se procedeze la o examinare a situației juri-
dice în care se găsește consumatorul menționat având în vedere mijloacele de care dispune, 
potrivit reglementării naționale, pentru a face să înceteze utilizarea clauzelor abuzive. 

Concluzia Curţii este în sensul că, pentru a ști dacă dezechilibrul este creat „în 
contradicție cu cerința de bună-credință”, este important să se verifice dacă vânză-
torul sau furnizorul, acționând în mod corect și echitabil față de consumator, se 
putea aștepta în mod rezonabil ca acesta din urmă să accepte clauza în discuție în 
urma unei negocieri individuale”.  

Aşadar, condiţia dezechilibrului semnificativ contrar principiului bunei-credinţe, se 
apreciază în funcţie de plasarea consumatorului de către profesionist într-o situaţie 
juridică inferioară decât cea prevăzută în legislaţia internă şi nu prin compararea efectivă 
a contra-prestaţiilor părţilor rezultând din clauzele contractuale analizate.  

Prin încălcarea de către bănci a obligaţiilor legale menționate mai sus, acest dezechi-
libru este incontestabil, poziţia juridică a consumatorului, garantată de legea română, 
fiind una în care decizia de a contracta este documentată cu toate caracteristicile şi 
riscurile contractului în care se pregăteşte să intre.  

Modul în care profesionistul a acţionat l-a pus pe consumator în postura de a contracta 
un produs de creditare prejudiciabil, fără a cunoaşte riscurile asociate acestuia.  

În plus faţă de cele arătate, considerăm ca dezechilibrul semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor în defavoarea consumatorilor a fost indus prin raportarea sumei de 
restituit la o monedă – francul elveţian, CHF – care: 

(i) era necunoscută consumatorilor la momentul încheierii contractelor de credit, 
aceștia neavând niciun fel de informaţii cu privire la stabilitatea acestei monede, evoluţia 
sa anterioară, accesibilitatea ei din perspectiva obţinerii în vederea achitării ratelor lunare; 

(ii) nu era utilizată ca instrument de plată sau ca element de referinţă în contractele 
încheiate pe teritoriul României. Este un fapt notoriu că pe teritoriul României singurele 
valute utilizate pentru efectuarea de plăţi (alternativ cu leul, atunci când legea o permite) 
sunt EURO şi USD; 

De altfel, în cazul acelora dintre consumatorii care au încheiat contractul de credit în 
vederea achiziţionării unui imobil, preţul contractului de vânzare cumpărare era stabilit în 
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euro, iar nu în CHF; și atunci, și acum, această monedă – CHF – se califică în categoria 
monedelor „exotice”. 

(iii) consumatorilor le-a fost prezentată drept cea mai stabilă monedă, la adăpost de 
fluctuaţii, garanţia stabilităţii fiindu-le indusă prin referinţele făcute de bancă la emitentul 
acesteia – statul elveţian (asociat de consumatori, neinstruiți în domeniul economico-
financiar, cu un simbol al stabilităţii în domeniul menţionat). De altfel, este notorie, 
aparenta încredere de care se bucură, în percepţia colectivă comună, sistemul financiar şi 
bancar elveţian; 

 (iv) consumatorilor le-a fost prezentată drept element care, la același rating, le 
permite să se împrumute mai mult decât s-ar fi „calificat” în cazul în care moneda 
creditului ar fi fost leul, euro sau dolarul; 

În raport de posibilitatea de a obţine, la aceleaşi venituri şi la acelaşi rating, un credit 
de o valoare mai mare, este evidentă lipsa vreunei opţiuni alternative cu privire la 
moneda creditului, moneda CHF fiind prezentată ca unica opţiune pentru a obţine suma 
solicitată; 

(v) se găsea pe piaţa din România într-o cantitate insuficientă, fapt ce a condus 
inevitabil la o explozie a cursului ca urmare a numărului mare de contracte de credit 
încheiate în această monedă.  

În contractele încheiate de subiecte de drept din România cu parteneri străini nu este 
uzuală plata preţului în CHF, ci în EURO sau USD. Chiar și în aceste cazuri, moneda 
CHF este considerată una exotică.  

Spre deosebire de euro şi dolar, monede prezente în cantităţi suficiente pe piaţa 
românească în calitate de contraprestaţie a exportului de mărfuri şi servicii, francul 
elveţian era şi este puţin prezent pe piaţa românească.  

În condiţiile menţionate, acordarea de credite în CHF:  
(i) pe de-o parte, nu a condus la o infuzie de CHF pe piaţă (în concret banca virând, 

prin conversie valutară, lei sau euro în funcţie de moneda în care era stabilit preţul con-
tractelor de vânzare-cumpărare pentru plata cărora se încheiaseră contractele de credit);  

(ii) pe de altă parte, a condus la o creştere explozivă a cererii de CHF pentru 
rambursarea ratelor de credit, cerere nesustenabilă în condiţiile absenţei acestei monede 
de pe piaţă.  

Singura consecinţă a fenomenului descris a fost aceea a creşterii explozive a cursului 
de schimb de la aproximativ 1 CHF = 1,8-2 lei de la momentul încheierii contractelor de 
credit la 1 CHF = 4.5 lei în prezent, deci o mai mult de o dublare a cursului de schimb.  

Ca atare, punerea în piaţă a produselor de creditare în CHF în împrejurările econo-
mice arătate în finalul pct. 4.2, făcea evoluţia cursului valutar previzibilă din perspec-
tiva băncii şi, în acelaşi timp, imposibil de anticipat de către consumatori, pe baza 
nivelului de cunoaştere şi de înţelegere. 

În final, dovada cea mai clară a existenţei unui dezechilibru semnificativ între 
drepturile şi obligaţiile părţilor din contractele de credit în CHF este dată de faptul că 
numai consumatorii sunt obligaţi să suporte riscul valutar.  

Caracterul semnificativ al acestui dezechilibru este dat de împrejurarea că deprecierea 
leului faţă de francul elveţian a fost una extrem de ridicată, de peste 100%. 
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În raport cu toate aceste aspecte, apreciem ca evident şi semnificativ dezechilibrul 
creat prin obligarea consumatorilor la rambursarea în CHF a creditului şi la suportarea de 
către aceştia a unui risc valutar uriaş şi previzibil pentru un profesionist, asumat în 
necunoştinţă de cauză de reclamanţi şi care, materializat, a dus la dublarea cuantumului 
ratelor în mai puţin de 3 ani de la semnarea unor contracte de credit încheiate pe o 
perioadă de peste 20 de ani.  

 
5.1.3. Cu privire la reaua-credinţă a băncii 

Conceptul de bună-credinţă în sensul Directivei 93/13/CEE şi, implicit, al Legii  
nr. 193/2000 beneficiază de o accepţiune specială, explicitată de jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene.  

Potrivit acesteia, „este important de verificat dacă vânzătorul sau furnizorul, 
acţionând în mod corect şi echitabil faţă de consumator, se putea aştepta în mod rezonabil 
ca acesta din urmă să accepte o asemenea clauză în urma unei negocieri individuale”29.  

Aşa cum am arătat, dezechilibrul şi principiul bunei-credinţe sunt tratate împreună de 
acquis-ul comunitar.  

În raport cu această cerinţă, este evident faptul că instituțiile de credit nu se puteau 
aştepta în mod rezonabil, în cazul unei negocieri individuale, bazate pe informarea 
corectă şi completă şi pe consultarea şi avertizarea consumatorilor de către bancă 
asupra implicaţiilor reale ale acordării creditului în CHF, ca acei consumatori să 
accepte o clauză care să determine o dublare a costurilor creditului într-un termen scurt 
după contractarea creditelor. 

În susţinerea celor de mai sus stau toate indiciile pe care băncile le aveau şi care 
duceau la concluzia că CHF se va aprecia consistent în perioada imediat următoare. 
Aceste indicii nu puteau fi ignorate de către bănci, iar acestea erau în măsură şi erau 
obligate să prevadă creşterea explozivă a cursului.  

În executarea obligaţiei de administrare eficientă a riscului creditelor puse în piaţă, 
băncile nu ar fi trebuit să comercializeze produsul respectiv (fiind toxic30), fie să 
avertizeze consumatorii în mod adecvat şi responsabil asupra riscurilor şi să acorde acest 
tip de credit în mod selectiv, nu unei mari mase de consumatori.  

În loc de administrarea corespunzătoare a riscului, băncile au profitat de perioada 
premergătoare valorizării CHF, exploatând pentru ele şi într-un mod total iresponsabil 

29  Hotărârea din 14 martie 2013, Cauza C-415/11, Mohamed Aziz, considerentul 69, nepublicată. 
30  „Cum a pus în evidenţă foarte clar Curtea de Conturi în mai mute rapoarte, în ceea ce priveşte 

împrumuturile în chestiune, calificate de obicei ca împrumuturi structurate, împrumutatul bene-
ficiază de o rată a dobânzii micşorată în primii ani de amortizare a împrumutului, în 
contrapondere cu un risc reportat asupra anuităţilor viitoare” (revista Lamy, Colectivităţi 
teritoriale nr. 83, octombrie 2012, Împrumuturi toxice, autor av. Jean Louis Vasseur); „… sunt 
uneori împrumuturi mai puţin complexe, nestructurate, dar ale căror caracteristici le fac 
periculoase pentru împrumutaţi: de exemplu, împrumuturile contractate în franci elveţieni, în 
cazul cărora rambursarea capitalului şi plata dobânzilor se face în franci elveţieni” (revista 
Săptămâna Juridică nr. 3/14.01.2013, Recursul împotriva împrumuturilor toxice. Ce sunt 
împrumuturile toxice). 
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oportunitatea acordării creditelor într-o monedă ce avea să îi aducă profit uriaş numai din 
variaţia cursului valutar.  

Graficele evoluției cursului susţin argumentaţia noastră raportat la perioada 2007-
2014, când leul s-a depreciat mai puternic în raport cu CHF decât în raport cu euro sau 
USD.  

O asemenea evoluţie diferită este cauzată în mod evident de caracteristicile acestei 
monede raportat la conjunctura economică prezentata, favorizată şi de creşterea presiunii 
pe CHF în Romania, prin creşterea cererii de monedă.  

Astfel cum rezultă din graficele menționate, în perioada 2007-2014, cursul EUR-leu a 
crescut cu 30%, cursul USD-leu a crescut cu 40%, iar cursul CHF-leu a crescut cu 100%. 

Din aceleaşi grafice, rezultă faptul că, în perioada anterioară anului 2007, cursul CHF-
leu a avut o tendinţă descendentă susţinută, ajungând la un minim istoric, ceea ce, pentru 
un observator avizat, aşa cum era banca, indică o apreciere ulterioară a acestuia.  

Altfel spus, prin acordarea creditului în CHF, întregul risc valutar a fost transferat de 
către bancă asupra consumatorilor, în raport cu nivelul scăzut al cursului la momentul 
acordării creditelor singura tendinţă realistă a cursului CHF-leu fiind una ascendentă. 

Neexecutarea obligaţiilor arătate mai sus a făcut imposibilă înţelegerea la acel 
moment de către consumatori a riscurilor pe care un credit în CHF le prezenta pentru 
consumatori, element ce evidenţiază reaua-credinţă cu care a acţionat banca la momentul 
la care a impus acordarea creditului în CHF. 

Date rezultate din evoluția cursului CHF-leu: 
a) Evoluţia descrescătoare a cursului CHF-leu în perioada anterioară încheierii 

contractelor de credit 2000-2007 (de la 1 CHF = 2.5 lei la 1 CHF = 1,9 lei) 
b) Evoluţia ascendentă a cursului CHF-leu în perioada ulterioară încheierii con-

tractelor de credit 2007-2014 (de la 1 CHF = 1,9 lei la 1 CHF = 3,7 lei) – 
CREȘTEREA CURSULUI CU 100% (DUBLAREA CURSULUI) 

c) Evoluţia ascendentă a cursului EUR-leu în perioada ulterioară încheierii 
contractelor de credit 2007-2014 (de la 1 EUR = 3,3 lei la 1 EUR = 4,4 lei) – 
CREȘTEREA CURSULUI CU ÎNCĂ 30% 

d) Evoluţia ascendentă a cursului USD-leu în perioada ulterioară încheierii 
contractelor de credit 2007-2014 (de la 1 USD = 2,4 lei la 1 USD = 3,4 lei) – 
CREȘTEREA CURSULUI CU 40% 

5.2. Cu privire la incidenţa alin. (1) lit. b) din Anexa Legii nr. 193/2000 

Potrivit alin. (1) lit. b) din Anexa Legii nr. 193/2000, „sunt considerate clauze abuzive 
acele prevederi contractuale care (…) obligă consumatorul să se supună unor condiţii 
contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării 
contractului”. 

Astfel cum am arătat, instituțiile de credit nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de 
administrare a riscului şi nici cea de informare în perioada anterioară încheierii 
contractului.  

Ca atare, consumatorii au fost privaţi de posibilitatea de a cunoaşte riscurile pe care 
produsul contractat (credit în CHF) le presupunea.  



Argumente pentru conversia creditelor din franci elveţieni în lei 33 

În absenţa acestor informaţii şi a cunoştinţelor de specialitate în domeniul financiar 
bancar, consumatorii nu puteau cunoaşte faptul că o monedă ce fusese prezentată ca fiind 
cea mai stabilă putea evolua intr-o perioada de 2-3 ani către dublarea cursului.  

 
6. Efectul încălcării obligaţiilor legale arătate este constatarea nulităţii absolute a 
clauzelor contractuale prin care se instituie în sarcina consumatorilor obligaţia resti-
tuirii în CHF a creditului şi de a suporta riscul valutar raportat la această monedă 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 193/2000, consecinţa calificării ca 
abuzive a clauzelor contractuale atacate constă în lipsirea acestora de efecte în raport cu 
consumatorii. 

În concret, întrucât art. 6 are un efect „chirurgical”, lipsirea de efecte juridice priveşte 
numai componenta acestor clauze cu privire la care se stabileşte caracterul abuziv, deci 
numai acea parte a clauzei prin care s-a instituit obligaţia de rambursare în CHF, 
respectiv clauzele care menţionează riscul valutar, în mod necorespunzător.  

Întrucât raportarea la CHF a jucat rolul unei clauze asigurătorii împotriva riscurilor 
valutare (calificată ca abuzivă prin modalitatea de impunere de către bancă a etalonului 
CHF – instabil, necunoscut de către părţi anterior încheierii contractului şi fără vreo 
legătură cu raţiunea pentru care consumatorii au încheiat contractele de credit, în 
condiţiile în care consumatorii nu aveau nevoie de CHF, ci de lei sau de euro după caz), 
prin înlăturarea faţă de consumatori a acestei raportări la CHF, contractele de credit 
urmează să producă efecte în continuare fără a mai conţine vreo asemenea clauză 
valutară, cu dubla consecinţă a: (i) denominării plăţilor în lei, iar nu în CHF; (ii) fixării 
(„îngheţării”) cursului leu-CHF la nivelurile din momentul contractării. 

Lipsirea de efecte a acestor clauze, prevăzută expres de art. 6 din Legea nr. 193/2000 
[prin care se transpune art. 6 alin. (1) din Directiva 93/13/CEE], se traduce în dreptul 
nostru prin sancţiunea nulităţii absolute, deoarece dispoziţiile legale încălcate au 
caracterul de norme de interes public; potrivit jurisprudenţei CJUE instanţa este obligată 
să analizeze din oficiu caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractele 
încheiate de profesionişti cu consumatorii31.  

În cauza C-472/11 Banif Plus Bank c. Csaba Csipai, Hotărârea Austurcom 
Telecomunicaciones, pct. 59, Curtea a reţinut în considerente că: 

„în ceea ce priveşte obligaţia de a garanta efectivitatea protecţiei prevăzute de 
directivă (93/13/CEE, n.n.) în ceea ce priveşte sancţiunea aplicabilă în cazul unei 
clauze abuzive, Curtea a apreciat deja că instanţa naţională trebuie să stabilească 
toate consecinţele care decurg, potrivit dreptului naţional, din constatarea 
caracterului abuziv al clauzei în discuţie pentru a asigura că respectiva clauza nu 
creează obligaţii pentru consumator”.  

31  C-453/10, Jana Perenicova, Vladislav Perenic c. SOS financ spol s.r.o., pct. 28; Hotărârea 
Mostaza Claro, pct. 36; Austurcom Telecomunicaciones, pct. 30. A se vedea, de asemenea, 
http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Art-10-forumul-judecatorilor-nr-3-2009. 
pdf, unde se precizează că „judecătorul naţional este garant al respectării drepturilor consuma-
torului prin pârghia pusă la îndemâna sa şi anume posibilitatea de a pune în discuţie caracterul 
abuziv al unei clauze, de a constata nulitatea absolută a acesteia şi de a dispune înlăturarea unei 
astfel de clauze din contract”. 
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Menţionăm că răspunderea băncilor este una de natură delictuală, constând în 
încălcarea unor obligaţii legale imperative anterioare încheierii contractelor de credit, iar 
reparaţia prejudiciului cauzat consumatorilor prin aceste încălcări se poate obţine numai 
prin lipsirea totală de efecte a clauzelor prin care se instituie în sarcina consumatorilor 
obligaţia restituirii în CHF a creditului şi de a suporta riscul valutar raportat la această 
monedă.  

Momentul la care se stabileşte cursul pentru efectuarea conversiei nu poate fi altul 
decât momentul încheierii contractului de credit, întrucât acela a fost momentul la care 
suma ce putea fi creditată a fost stabilită (prin raportare la cursul de schimb CHF-leu de 
la acea dată).  

Soluţia „îngheţării” cursului la momentul contractării se justifică pe considerentul ca 
acela era singurul curs pe care îl putea percepe şi accepta conştient consumatorul.  

Ulterioara creştere a cursului depăşeşte, în mod evident, „posibilitatea reală” a 
consumatorului de a lua cunoştinţă de ea la momentul încheierii contractului [ceea ce 
face aplicabile dispoziţiile alin. (1) lit. b) din anexa la Legea nr. 193/2000, care stabilesc 
o prezumţie absolută de caracter abuziv al unei clauze care obligă consumatorul să se 
supună unor clauze contractuale de natura a-i mări obligaţiile dar de care nu a avut cum 
să ia cunoştinţă la momentul contractării].  

Dorim să încheiem această argumentație într-o notă istorică, prin redarea unei speţe 
din 1920 (Lascăr Catargiu c. Banca Bercovici, 1920, Tribunalul Ilfov – Anexa 8)32:  

Lascăr Catargiu avea deschis la Banca Bercovici un cont, încă din anul 1912. Contul, 
potrivit contractului, trebuia ținut în franci belgieni. Francul belgian avea la acea dată – 
1912 – aceeași valoare cu leul. 

În executarea contractului, Banca Bercovici a plătit din contul respectiv suma de 
180.000 lei către Banca Română de Credit, primind în schimb 250 de acțiuni depuse de 
Lascăr Catargiu la această din urmă bancă.  

În anul 1919, când Lascăr Catargiu a dat ordin Băncii Bercovici să vândă acțiunile pe 
care le deținea cu titlu de gaj, banca a refuzat vânzarea, solicitând-i lui Lascăr Catargiu să 
plătească pentru acțiunile respective franci belgieni, iar nu lei. În anul 1919, după primul 
război mondial, francul belgian valora, în raport de leu, de șapte ori mai mult decât în 
anul 1912. 

Prin sentința din 11 mai 1920, Tribunalul Ilfov, Secția I comercială, a admis acțiunea 
formulată de Lascăr Catargiu și a dispus îngheţarea cursului la momentul încheierii 
contractului, adică, la nivelul lui 1912.  

Unul dintre considerente reține că „dacă în urmă au intervenit evenimente cu totul 
excepționale care schimbă situația de până atunci, făcând ca echilibrul să se rupă prin 
crearea de avantaje excesive de o parte și pierderi ruinătoare de cealaltă parte și dacă 
acele evenimente nu puteau fi prevăzute când convențiunea a fost încheiată, e just ca 
părțile să fie exonerate de obligațiile lor”.  

32  P. Voiculeț, Teoria impreviziunii, 1934, p. 48-50, citate din Curierul Judiciar nr. 40/1926, apud 
C.E. Zamșa, Teoria impreviziunii. Studiu de doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, 
București, 2006, p. 231-232. 
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Totodată, s-a reținut că „în contractele sinalagmatice părțile, în urmărirea interesului 
lor, își creează reciproc avantaje și dezavantaje, iar calculul ce părțile își fac atunci când 
contractează este bazat pe împrejurări cunoscute sau previzibile – și de aici se deduce că 
părțile trebuie considerate că încheind actul au admis clauza tacită rebus sic stantibus”. 

Tribunalul Ilfov a făcut aplicarea clauzei tacite rebus sic stantibus, stabilind că 
reclamantul Lascăr Catargiu poate face plata în lei și nu în franci belgieni. 

În considerentele sentinței s-a mai reținut și că nu putea bănui nici reclamantul o 
astfel de pierdere dusă până la ruină, nici pârâta nu putea întrevedea un asemenea 
câștig fantastic. 

De remarcat că, în anii de după primul război mondial, inflaţia atingea cote astrono-
mice (5000%).  

În România de astăzi inflaţia nu a fost niciodată mai mare de 5% după 2009 și, totuşi, 
francul elveţian şi-a dublat valoarea. Şi nu a existat vreun război. 
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Legislație relevantă 
 

 O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (publicată în M.Of. 
nr. 389 din 11 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare) 

 Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia 
cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor (publicată în M.Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare) 

 Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 92/2007 pentru 
aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor, persoane fizice, de 
către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite 
de către aceştia (publicat în M.Of. nr. 128 din 21 februarie 2007) 

 Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate 
consumatorilor, persoane fizice (publicată inițial în M.Of. nr. 611 din 6 iulie 2004, republi-
cată ulterior în M.Of. nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, și 
abrogată prin O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori) 

 Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului (publicată inițial în M.Of. nr. 593 din  
1 iulie 2004 și republicată ulterior în M.Of. nr. 224 din 24 martie 2008, cu modificările și 
completările ulterioare) 

 Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 
consumatori (publicată inițial în M.Of. nr. 560 din 10 noiembrie 2000 și republicată 
ulterior în M.Of. nr. 1014 din 20 decembrie 2006, M.Of. nr. 305 din 18 aprilie 2008, 
M.Of. nr. 543 din 3 august 2012, cu modificările și completările ulterioare) 

 Legea nr. 148/2000 privind publicitatea (publicată în M.Of. nr. 359 din 2 august 2000, cu 
modificările și completările ulterioare) 

 Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare (publicată în 
M.Of. nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare) 

 O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor (publicată inițial în M.Of. nr. 212 din 
28 august 1992 și republicată ulterior în M.Of. nr. 75 din 23 martie 1994, M.Of. nr. 208 
din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare) 

 
 Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare (publicat în M.Of.  

nr. 855 din 18 decembrie 2012) 
 Regulamentul BNR nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice (publicat în 

M.Of. nr. 767 din 31 octombrie 2011) 
 Regulamentul BNR nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate 

persoanelor fizice (publicat în M.Of. nr. 177 din 14 martie 2007) 

 
 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 

privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a 
Consiliului (publicată în JO L 133 din 22 mai 2008) 

 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind 
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și 
de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 
2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE)  
nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile 
comerciale neloiale”) (publicată în JO L 149 din 11 iunie 2005) 

 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contrac-
tele încheiate cu consumatorii (publicată în JO L 95 din 21 aprilie 1993) 


