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* Pre?edintele CCR: "Contracte încheiate între 2007 ?i 2009, pe vechiul Cod Civil, nu
fac obiectul sesiz?rii, pentru c? nu sunt în leg?tur? cu cauza"
* Stan Târnoveanu: "Darea în plat? nu are cum s?-?i mai produc? efectele a?a cum
este scris? Legea 77/2016"
* Gheorghe Piperea: "Una din excep?ii care, aparent, a fost admis?, în realitate nu
este admis?"
* Bl?nculescu: "Legea d?rii în plat? - considerat? un pic neconstitu?ional?, îns? afectat? în
p?r?ile ei esen?iale"
Analistul economic Ionel Bl?nculescu men?ioneaz? c? domnia sa a considerat Legea d?rii
în plat? neconstitu?ional? înc? de la începutul lunii februarie 2016.
Domnul Bl?nculescu ne-a transmis: "Am spus c? aceast? lege este neconstitu?ional? înc?
din stadiul de embrion legislativ, fiind prima persoan? din România care a afirmat acest lucru,
întrucât cunoa?team foarte bine caracteristicile institu?iei juridice denumit? «darea în plat?».
Ast?zi, practic ea este declarat? par?ial neconstitu?ional? de c?tre CCR, îns? not? mea parafrazându-l pe Farfuridi în discu?ia cu Ca?avencu de la adunarea din actul al III-lea al
Scrisorii Pierdute de Ion Luca Caragiale - este: «Din dou? una, da?i-mi voie: ori s? se
revizuiasc?, primesc! dar s? nu se schimbe nimica; ori s? nu se revizuiasc?, primesc! dar
atunci s? se schimbe pe ici pe colo, ?i anume în punctele... esen?iale».
Aceast? not? demonstreaz? c?, de fapt, legea a fost supus? intruziunii constitu?ionale în
infrastructura ei fundamental?, considerat? un pic neconstitu?ional?, îns? afectat? în p?r?ile
ei esen?iale.
Desigur, avoca?ii, care la aceast? ora lucreaz? de zor, transformând Ziua Armatei în Ziua
Analizei Juridico-Constitu?ionale, vor prezen?a temeiurile juridice prin care de fapt Legea d?rii
în plat?, a?a dup? cum am cunoscut-o în acest an, nu va mai putea fi aplicat?,
responsabilitatea urmând s? fie preluat? de instan?ele de judecat?, a?a dup? cum era ?i
normal, desigur, pentru minoritatea de contracte de împrumut care mai intr? sub inciden?a
legii d?rii în plat?".
Men?ion?m c?, în primele patru luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, au fost depuse
circa 4000 de notific?ri de dare în plat?, conform B?ncii Na?ionale a României, majoritatea

fiind contestate ?i trimise la CCR.
* Pre?edintele CCR: "Contracte încheiate între 2007 ?i 2009, pe vechiul Cod Civil, nu fac
obiectul sesiz?rii, pentru c? nu sunt în leg?tur? cu cauza"

* Stan Târnoveanu: "Darea în plat? nu are cum s?-?i mai produc? efectele a?a cum este
scris? Legea 77/2016"
* Gheorghe Piperea: "Una din excep?ii care, aparent, a fost admis?, în realitate nu este
admis?"
Nici b?ncile ?i nici clien?ii nu s-au l?murit, ieri, asupra constitu?ionalit??ii legii d?rii în
plat?, de?i Curtea Constitu?ional? a României urma s? fac? lumin? în acest caz.
Concret, legea nu a fost declarat? neconstitu?ional?, îns? nici constitu?ional? ?i nici m?car
par?ial neconstitu?ional?, iar cei implica?i au r?mas nel?muri?i.
Judec?torii CCR au dezb?tut 33 de excep?ii de neconstitu?ionalitate ridicate de b?nci ?i
au hot?rât într-un num?r de 25 de dosare, pronun?area pentru celelalte opt fiind amânat?
pentru mâine.
CCR a admis dou? excep?ii ?i a respins alte dou?, pre?edintele Cur?ii men?ionând, îns?,
în r?spunsul dat unui jurnalist, c? legea nu poate fi numit? "par?ial neconstitu?ional?".
Plenul Cur?ii Constitu?ionale a deliberat, cu unanimitate de voturi, c? sintagma "precum ?i
din devalorizarea bunurilor imobile" din articolul 11 al legii este neconstitu?ional?.
Acest articol men?ioneaz?: "În vederea echilibr?rii riscurilor izvorând din contractul de
credit, precum ?i din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplic? atât contractelor
de credit aflate în derulare la momentul intr?rii sale în vigoare, cât ?i contractelor încheiate
dup? aceast? dat?".
Declararea ca neconstitu?ional? a sintagmei "precum ?i din devalorizarea bunurilor
imobile" a avut în vedere faptul c? devalorizarea bunurilor imobile nu este incident?, în raport
de obiectul contractelor de credit (sume de bani), sus?ine CCR.
Potrivit comunicatului de pres? postat pe site-ul institu?iei, Curtea a constatat c? unele
articole sunt constitu?ionale în m?sura în care instan?a judec?toreasc? verific? toate
condi?iile referitoare la existen?a impreviziunii, excep?iile referitoare la restul articolelor din
text fiind respinse ca inadmisibile.
CCR Men?ioneaz?: "Respingerea, ca inadmisibil?, a prevederilor men?ionate la pct. 3 a
avut în vedere faptul c? toate dosarele în care au fost invocate excep?iile de
neconstitu?ionalitate vizeaz? contracte de credit încheiate între anii 2007- 2009, ?i anume sub
regimul Codului civil din 1864, astfel c? aceste prevederi nu au leg?tur? cu solu?ionarea
cauzelor".
Pre?edintele CCR a men?ionat c? deciziile care urmeaz? s? se pronun?e mâine vor reuni
multe din concluziile adoptate ieri.

Domnia sa a precizat: "Solu?ia noastr? este diversificat? - dou? admiteri, dou? respingeri.
O s? spune?i c? a fost un fel de judecat? solomonic?, dar nu a fost deloc a?a, la un moment
dat unii dintre colegii mei au spus c? o s? ne repro?a?i acest lucru".
Domnul Dorneanu a mai spus, r?spunzând unei întreb?ri, c? acele contracte încheiate
între 2007 ?i 2009, pe vechiul Cod Civil, nu fac obiectul sesiz?rii: "Ele sunt în afara cadrului
legal de examinare a procedurilor de neconstitu?ionalitate. Nu fac pentru c? nu sunt în
legatur? cu cauza. Dup? cum nu sunt în legatur? cu cauza nici cele la care f?cea la un
moment dat referire legea, cele care se vor încheia ulterior intr?rii în vigoare".
* Avoca?ii interpreteaz? diferit decizia CCR
Avoca?ii interpreteat? diferit decizia Cur?ii Constitu?ionale a României referitoare la Legea
d?rii în plat?.
Pe de o parte, Stan Târnoveanu, ce reprezint? unele b?nci în procesele cu clien?ii, este de
p?rere c?, "de acum înainte, darea în plat?, f?r? consim??mântul împrumut?torului, nu are
cum s? mai existe". Domnia sa ne-a precizat: "Cred c? CCR a vrut s? lase s? func?ioneze
impreviziunea a?a cum este ea reglementat? ?i darea în plat? a?a cum apare în Codul Civil.
Darea în plat? nu are cum s?-?i mai produc? efectele a?a cum este scris? Legea 77/2016.
Cel mult, instan?a aplic? principiul impreviziunii. Dac? era vorba doar despre eliminarea unei
sintagme, aceasta ar fi fost eliminat?, f?r? ca legea s? fie întoars? în Parlament, iar, în rest, ar
fi r?ms constitu?ional?. Îns?, a fost admis? excep?ia de neconstitu?ionalitate pe retroactivitate
în ceea ce prive?te articolul care face trimitere prin derogare de la Codul Civil. Adic? nu po?i
printr-o lege obi?nuit? s? derogi de la o lege organic?".
Pe de alt? parte, avocatul Alexandra Burada, ap?r?tor al debitorilor, a scris, pe pagina de
Facebook: "Este neconstitu?ional? sintagma «precum ?i din devalorizarea bunurilor imobile",
restul articolului 11 fiind constitu?ional, adic? se aplic? ?i creditelor în derulare. În ceea ce
prive?te contractele încheiate sub imperiul noului Cod Civil, va trebui aplicat? teoria
impreviziunii.
Concluzia mea.... Legea nu retroactiveaz?, iar pentru contractele încheiate pe vechiul Cod,
legea se aplic?!"
Domnia sa ne-a declarat c?, dac? legea nu s-ar fi aplicat ?i contractelor încheiate sub
vechiul Cod Civil, atunci CCR ar fi declarat-o retroactiv?.
În 45 de zile, Parlamentul trebuie s? corecteze legea. Dac? nu, vor fi eliminate articolele
neconstitu?ionale, ne-au explicat speciali?tii.
* Ini?iatorii: "Decizia CCR - un triumf; textul legii este constitu?ional, cu excep?ia unei
singure sintagme"
Ini?iatorii Legii d?rii în plat? continu? s? fie optimi?ti, interpretând decizia CCR într-o not?
pozitiv?.
Avocatul Gheorghe Piperea, care a redactat legea, sus?ine c? textul legislativ este
constitu?ional cu excep?ia unei singure sintagme.

Domnia sa ne-a declarat: "Singura «victorie» a b?ncilor este eliminarea sintagmei «precum ?i
din devalorizarea bunurilor imobile». Acest lucru înseamn? c?, în instan??, nu mai poate fi
invocat? devalorizarea imobilelor. A doua excep?ie care, aparent, a fost admis?, în realitate
nu este admis?. CCR trimite, de fapt, în judecat? cazurile. În rest, toate articolele - cele pe
retroactivitate, accesibilitate, predictibilitate etc. - sunt declarate constitu?ionale, negru pe alb".
Domnul Piperea ne-a mai explicat c?, prin referirea la contractele încheiate între 2007 ?i
2009, pre?edintele CCR nu spune c? acestea nu fac obiectul legii, ci c? ele nu constituie
obiectul sesiz?rii, întrucât în acea perioad? nu exista legea impreviziunii.
La rândul s?u, deputatul liberal Daniel C?t?lin Zamfir, care a promovat textul legislativ în
Parlament, consider? c? decizia de ieri a Cur?ii Constitu?ionale este un triumf al Legii d?rii în
plat?.
Domnia sa a scris pe pagina de Facebook: "Este un trimf pentru c? b?ncile au atacat pe
principiul neretroactivit??ii ?i au pierdut. Legea se aplic? tuturor creditelor - ?i din trecut. ?i din
prezent, ?i din viitor! Apoi au atacat pe ideea c? le este afectat dreptul de proprietate ?i au
pierdut! B?ncile nu pot face profit pe necazul oamenilor! Ce a decis Curtea ast?zi (n.r. ieri)
este ca instan?ele s? verifice dac? omul este de bun? credin?? sau nu. Care este motivul
pentru care vrea s? dea casa înapoi? Care e motivul pentru care nu mai poate pl?ti? Dac? a
crescut cursul nu e vina lui! Dac? rata a urcat, nu e vina lui! Cursul nu e imputabil lui! Curtea a
considerat c? nu trebuie s? beneficieze de lege cei de rea credin??, din acest motiv se
vorbeste de impreviziune. Concluzia este una extrem de important?: Legea d?rii în plat? nu e
oprit? de la aplicare ?i se aplic? tuturor contractelor! Sintagma declarat? neconstitu?ional? nu
are nicio influen?? efectiv? asupra procesului de dare în plat?, ea trebuie pur ?i simplu
eliminat?, Curtea considerând c? nu are leg?tur? cu scopul legii. Atât!"
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