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B?ncile î?i focalizeaz? preocup?rile, energia ?i timpul ca s? repare Legea d?rii în
plat?, pe care nici noi nu o agre?m în forma actual?, în loc s?-?i concentreze aten?ia
spre alte sectoare decât construc?iile de case (desigur, ?i ele extrem de importante),
cum ar fi exporturile, este de p?rere Mihai Iones¬cu, secretarul general al Aso¬cia?iei
Na?ionale a Exportatorilor ?i Importatorilor din România (ANEIR).
B?ncile î?i focalizeaz? preocup?rile, energia ?i timpul ca s? repare Legea d?rii în plat?, pe
care nici noi nu o agre?m în forma actual?, în loc s?-?i concentreze aten?ia spre alte sectoare
decât construc?iile de case (desigur, ?i ele extrem de importante), cum ar fi exporturile, este
de p?rere Mihai Iones¬cu, secretarul general al Aso¬cia?iei Na?ionale a Exportatorilor ?i
Importatorilor din România (ANEIR).
Domnia sa ne-a precizat: "În aceast? perioad?, exportatorii sunt interesa?i de pie?ele extracomunitare, unde livr?rile de m?rfuri, fie c? vorbim de America Latin?, Asia, Africa sau
Orientul Mijlociu, necesit? o finan?are substan?ial?, ca urmare a distan?elor mari fa?? de
?ara noastr?, ?i de garan?ii pentru riscul comercial, unde a?tept?m implicarea Eximbank".
Mihai Ionescu apreciaz? interven?ia statului în "r?zboiul" d?rii în plat?, dar consider? c?
era de a?teptat ca un guvern tehnocrat s? aib? o interven?ie mai tran?ant? ?i înc? de la
începutul "luptei".
Dan Suciu, purt?torul de cuvânt al Executivului, a spus, s?pt?mâna trecut?, c? Guvernul
sus?ine caracterul social al legii. Potrivit lui Dan Suciu, Ministerul Finan?elor Publice
consider? c? extinderea prevederilor acestui act normativ la creditele acordate prin Programul
"Prima cas?" nu ar fi benefic? din perspectiv? social?, întrucât majoritatea acestor debitori nu
se afl? în imposibilitate de plat?. Purt?torul de cuvânt al executivului a mai spus: "Guvernul
sus-?ine ca legea d?rii în plat? s?-?i p?streze ?i chiar s?-?i consolideze caracterul social, care
a stat la baza acestui proiect de lege ?i a fost exprimat ca atare în expunerea de motive, când
a ap?rut în dezbaterea Parlamentului.
Este un punct la care Guvernul ?ine foarte mult, acest caracter social poate fi un r?spuns
pentru multe din provoc?rile la care legea nu r?spunde în acest moment sau care creeaz?
dificult??i în interpretarea sau în efectele pe care le va avea aceast? lege".
Suciu a precizat c? punctele de vedere ale ministerelor vor fi prezentate în Camera
Deputa?ilor atunci când proiectul legislativ va intra în dezbatere la comisia de specialitate.
Conform lui Mihai Ionescu, exportatorii nu au, "apriori, o problem? împotriva acestei legi",
pentru c? nu îi afecteaz? în mod direct: "?inând cont de influen?ele macro-economice pe care
le va avea legea, în forma sa actual?, suntem interesa?i s? nu existe perturba?ii în pia?a
monetar? ?i valutar? a ??rii (major?ri de dobânzi ?i deprecieri de moned?) din cauza acestei
reglement?ri.

Pe plan social, toat? lumea o sus¬?ine, dar în momentul în care b?ncile vor fi obligate s?
reac?ioneze în domeniul credit?rii, atunci va fi tulburat? pia?a monetar? (dobânzile) ?i se va
schimba interesul bancar", consider? reprezentantul ANEIR.
* Bl?nculescu: "Nu putem discuta, profesional, despre impactul legii, pentru c? ea
nu va exista la noi"
Nu putem discuta, în mod profesional, despre impactul pe care l-ar avea Legea d?rii în
plat? în economia autohton?, pentru c? aceast? lege, a?a cum este acum, nu va exis¬ta
niciodat? pe pia?a noastr?, opineaz? analistul economic Ionel Bl?nculescu.
Domnia sa ne-a precizat: "Din punct de vedere legal, fundamentul d?rii în plat? este
opera?iunea juridic? de restrângere a unui împrumut prin care se transfer? dreptul de
proprietate ?i se stinge debitul. Ani de zile, cât am condus AVAB (n.r. Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare), am lucrat cu darea în plat?, care era permis? prin lege
special?.
Eu garantez c? Legea d?rii în plat? nu va intra în vigoare în Ro¬mâ¬nia sau va c?dea la
Curtea Constitu?ional?, dup? ce o banc? va ridica excep?ia de neconstitu?ionalitate, în cadrul
unui proces.
De ce spun asta? Transferul dreptului de proprietate se face cu manifestarea voin?ei din
partea celor dou? p?r?i, pentru c?, în Româ¬nia, proprietatea este garantat?. Din punct de
vedere legal, vânz?torul ?i cump?r?torul î?i produc trans¬ferul de proprietate în mod
constitu?ional. Conform legii, în forma sa actual?, împrumutatul î?i manifest? dorin?a, dar
împrumutatorul - nu, intrarea în proprietate realizându-se f?r? acceptul s?u. Nimeni nu poate
obliga pe cineva s? intre în proprietatea cuiva. Este ca ?i cum am obliga, prin lege, toate
fetele în vârst? de 18 ani s? se c?s?toreasc?. Acest lucru nu este posibil, este
neconstitu?ional, fiind afectat dreptul la via??.
Legea d?rii în plat? nu este aplicabil?. Ca s? se poat? aplica, trebuie s? nu fie retroactiv?
?i s? se fac? prin voin?a p?r?ilor.
A?a cum este acum, ea nu va produce efecte, este utopic?, pentru c? for?eaz? transferul
dreptului de proprietate, ?i va c?dea la Curtea Constitu?ional?, când prima banc? va contesta
în instan?? notificarea clientului de dare în plat? ?i va ridica excep?ia de neconstitu?ionalitate.
De aceea nu putem vorbi de un impact pe pia??".
Domnul Bl?nculescu ne-a spus c?, acum, în sistemul bancar, se manifest? un impact
emo?ional pe termen scurt, prin în?sprirea condi?iilor de creditare: "Sunt m?suri semnal, cu
direc?ie clar? pentru legiutor, un semnal de avertizare timpurie, pentru ca s? nu aprobe
aceas¬t? lege. Nu vorbim aici nici despre concep?ia b?ncilor, nici despre opinia populist?, ci,
din punct de vedere legal, legea nu este solid? ?i aplicabil?. În acest context, nu are rost s?
facem risip? de energie, ca s? discut?m efecte ce nu vor exista".
Mediul de afaceri nu poate sus?ine o lege care intervine în contracte, întrucât, ulterior, în
aceea?i baz?, pot fi date legi care s? conduc? la interven?ia în orice alte contracte, dup? cum
ne-a spus, s?pt?mâna trecut?, Cristian Pârvan, secretarul general ala Asocia?iei Oamenilor
de Afaceri din România (AOAR).
Domnia sa ne-a explicat: "Nu vorbesc de Darea în plat? în spe??, ci de principiul legii în
sine. Dac? este vorba s? se intervin? în contracte, atunci mediul de afaceri nu poate sus?ine
o astfel de lege. Eu nu contest c? oamenii au par?ial dreptate. B?ncile au gre?it radical prin
pozi?ia luat?, iar acum se încearc? adoptarea acestei legi. De la început dialogul a fost viciat
de pozi?ia b?ncilor. Îns? trebuie g?site solu?ii corecte care s? nu-i încurajeze pe speculatori".
Mediul de afaceri face parte, al?turi de deponen?i ?i de clien?ii performan?i, din acea
"voce t?cut?" care nu s-a exprimat pân? acum pe textul acestei legi, dup? cum consider?
Sergiu Oprescu, pre?edintele Asocia?iei Române a B?ncilor (ARB).

Sistemul bancar ?i-a expus vehement, în mai multe rânduri, punctul de vedere împotriva
textului legis¬lativ, propunând ?i unele m?suri de modificare a proiectului, cu care ini?iatorii nu
sunt de acord.
Lunea trecut?, legea a trecut de plenul Seanatului, cu unanimitate de voturi ?i cu dou?
amendamente - plafon de 150.000 de euro la valoarea de contractare a creditelor ?i condi?ia
ca ipoteca s? fie pus? asupra locuin?ei achizi?ionate.
În urm?toarea perioad?, legea urmeaz? s? intre la vot în Comisia juridic? din Camera
Deputa?ilor ?i, ulterior, în plenul Camerei, care este for decizional.
FLORIN GEORGESCU, BNR:
"Interven?ia statului în func?ionarea liber? a pie?ei se impune s? fie cât mai redus?"
Interven?ia statului în func?ionarea liber? a pie?ei se impune s? fie cât mai redus?, este de p?rere Florin Georgescu, primviceguvernatorul B?ncii Na?ionale a României (BNR).
Domnia sa a scris, pe blogul BNR, c?, în contextul actual, deciden?ii politici pot opta pentru sus?inerea Legii d?rii în plat?, îns? cu o
serie de modific?ri: "Amendamentele se impun pentru a asigura claritate ?i func?ionalitate legii, a evita birocra?ia. Totodat?, se impun
câteva amendamente pentru a orienta sprijinul numai c?tre cet??enii cu credite pentru locuin?e, a c?ror situa?ie financiar? a fost sever
afectat? de criz? ?i care nu mai pot pl?ti ratele la b?nci, excluzându-i pe cei care, din motive subiective, nu mai vor s? pl?teasc? datoriile
la b?nci. Forma final? a legii trebuie s? asigure men?inerea stabilit??ii financiare în România".
Printr-o lege special? ca aceea a d?rii în plat?, poate fi reechilibrat un contract, în condi?iile în care executarea acestuia a devenit
excesiv de oneroas? pentru debitor, din cauza unor circumstan?e excep?ionale, cum ar fi degradarea st?rii materiale a acestuia, care
poate justifica asigurarea unei protec?ii suplimentare a debitorului, sus?ine domnul Georgescu, precizând: "Dar aceast? recalibrare a
contractului trebuie s? respecte garan?iile constitu?ionale atât ale creditorului, cât ?i ale debitorului, inclusiv manifestarea acordului de
voin?? a p?r?ilor".
Pentru ca Legea d?rii în plat? s? se circumscrie strict caracterului s?u social, este necesar ca, la nivelul Camerei Deputa?ilor, s? fie
adoptate ?i alte amendamente pe lâng? cele dou? introduse în Senat. Acestea ar putea presupune ca bunul imobil s? fie locuit de
consumator ?i ca rata lunar? s? dep??easc? ponderea de 65% din venitul net al acestuia, potrivit oficialului BNR.
Domnia sa spune c? legea nu trebuie s? fie imperativ?, ci s? se asigure posibilitatea particip?rii voluntare a debitorului ?i, respectiv,
creditorului la utilizarea instrumentului d?rii în plat?.
"Consider?m c? prin adoptarea de c?tre forul legislativ cel pu?in a acestor amendamente, Legea d?rii în plat? se poate încadra cu
rigurozitate în sfera de cuprindere a unei legi privind protec?ia social? a unui anumit grup de cet??eni".
În cazul neadopt?rii amendamentelor men?ionate de mai sus, exist? un risc ridicat privind afectarea reputa?iei ?i credibilit??ii
institu?iilor române?ti, deteriorarea ratingului de ?ar? ?i înregistrarea unui impact negativ indezirabil asupra finan?elor publice, conform
domnului Georgescu.
Domnia sa a reamintit c? un proiect legislativ de transpunere a Directivei Europene 17/2014 privind contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri imobiliare reziden?iale se afl? în dezbatere public?, având termen de aplicare cât mai curând dup? 21
martie 2016. "Viitoarea lege urm?re?te realizarea unei pie?e interne mai transparente, eficiente ?i competitive, prin asigurarea unor
contracte de credit coerente, flexibile ?i echitabile pentru bunuri imobile, promovând, totodat?, practici sustenabile de împrumut,
incluziunea financiar? ?i asigurând, astfel, un nivel ridicat de protec?ie a consumatorilor".
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* Bl?nculescu: "Nu putem discuta, profesional, despre impactul legii, pentru c? ea nu
va exista la noi"
Nu putem discuta, în mod profesional, despre impactul pe care l-ar avea Legea d?rii în
plat? în economia autohton?, pentru c? aceast? lege, a?a cum este acum, nu va exis¬ta
niciodat? pe pia?a noastr?, opineaz? analistul economic Ionel Bl?nculescu.
Domnia sa ne-a precizat: "Din punct de vedere legal, fundamentul d?rii în plat? este
opera?iunea juridic? de restrângere a unui împrumut prin care se transfer? dreptul de

proprietate ?i se stinge debitul. Ani de zile, cât am condus AVAB (n.r. Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare), am lucrat cu darea în plat?, care era permis? prin lege
special?.
Eu garantez c? Legea d?rii în plat? nu va intra în vigoare în Ro¬mâ¬nia sau va c?dea la
Curtea Constitu?ional?, dup? ce o banc? va ridica excep?ia de neconstitu?ionalitate, în cadrul
unui proces.
De ce spun asta? Transferul dreptului de proprietate se face cu manifestarea voin?ei din
partea celor dou? p?r?i, pentru c?, în Româ¬nia, proprietatea este garantat?. Din punct de
vedere legal, vânz?torul ?i cump?r?torul î?i produc trans¬ferul de proprietate în mod
constitu?ional. Conform legii, în forma sa actual?, împrumutatul î?i manifest? dorin?a, dar
împrumutatorul - nu, intrarea în proprietate realizându-se f?r? acceptul s?u. Nimeni nu poate
obliga pe cineva s? intre în proprietatea cuiva. Este ca ?i cum am obliga, prin lege, toate
fetele în vârst? de 18 ani s? se c?s?toreasc?. Acest lucru nu este posibil, este
neconstitu?ional, fiind afectat dreptul la via??.
Legea d?rii în plat? nu este aplicabil?. Ca s? se poat? aplica, trebuie s? nu fie retroactiv?
?i s? se fac? prin voin?a p?r?ilor.
A?a cum este acum, ea nu va produce efecte, este utopic?, pentru c? for?eaz? transferul
dreptului de proprietate, ?i va c?dea la Curtea Constitu?ional?, când prima banc? va contesta
în instan?? notificarea clientului de dare în plat? ?i va ridica excep?ia de neconstitu?ionalitate.
De aceea nu putem vorbi de un impact pe pia??".
Domnul Bl?nculescu ne-a spus c?, acum, în sistemul bancar, se manifest? un impact
emo?ional pe termen scurt, prin în?sprirea condi?iilor de creditare: "Sunt m?suri semnal, cu
direc?ie clar? pentru legiutor, un semnal de avertizare timpurie, pentru ca s? nu aprobe
aceas¬t? lege. Nu vorbim aici nici despre concep?ia b?ncilor, nici despre opinia populist?, ci,
din punct de vedere legal, legea nu este solid? ?i aplicabil?. În acest context, nu are rost s?
facem risip? de energie, ca s? discut?m efecte ce nu vor exista".
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