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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1062/2011, adresată de Loredana Mihaela Simedre, de cetățenie 
română, privind încălcarea drepturilor consumatorului în cadrul unui contract de 
credit

1. Rezumatul petiției

Petiționara a încheiat în 2007 un contract de credit pentru nevoi personale cu banca Bancpost 
SA. Aparent, între Bancpost SA și o societate din Irlanda, prin mandatar Asset Portfolio 
Romania SRL a fost încheiat un contract de cesiune de creanță, prin care se presupune că a 
fost înstrăinată creanța. Acest document nu este semnat sau ștampilat. În plus, petiționara nu a 
fost notificată în privința cesiunii de creanță. Presupusul cesionar nu i-a oferit posibilitatea de 
a-și executa obligația de bunăvoie, trecând direct la executarea silită. Petiționara a primit o 
cerere de executare silită de la o altă societate, care nu este menționată în niciun act, Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL. Petiționara consideră că această situație încalcă 
articolul 14 din Directiva 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre privind creditul de consum, precum și articolele 8, 17, 20, 
38 din Carta drepturilor fundamentale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Directiva 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 
statelor membre privind creditul de consum a fost abrogată, cu efect începând din 
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11 iunie 2010, și înlocuită cu Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru 
consumatori.

Cele două directive nu conțin dispoziții privind modalitățile de recuperare a creanțelor, însă 
conțin norme referitoare la cesiunea drepturilor, invocată de către petiționară. Conform 
articolului 17 din Directiva 2008/48/CE, consumatorul trebuie să fie informat asupra oricărei 
cesiuni a creditului unei terțe părți, în condițiile în care creditorul nu continuă comunicarea cu 
consumatorul în numele noului creditor. Dispoziția are următorul text: 

„1. În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de credit sau 
contractul însuși se cesionează unei terțe persoane, consumatorul are dreptul să 
invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva 
creditorului inițial, inclusiv dreptul la compensare, în cazul în care aceasta este 
permisă în statul membru în cauză.

2. Consumatorul trebuie să fie informat cu privire la cesiunea la care se face trimitere 
în alineatul (1), cu excepția cazurilor în care creditorul inițial, prin acord cu 
cesionarul, administrează în continuare creditul către consumator.”

Articolul 9 din Directiva 1987/102/CEE conținea o dispoziție similară care însă nu obliga 
creditorul să informeze consumatorul în legătură cu cesiunea respectivă. Dispoziția avea 
următorul text: 

„În cazurile în care drepturile unui creditor în temeiul unui contract de credit se 
atribuie unei terțe persoane, consumatorul are dreptul să invoce împotriva acelei terțe 
persoane orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului inițial, 
inclusiv prin compensare, în cazul în care aceasta este permisă în statul membru în 
cauză.”

România a aderat la Uniunea Europeană în ianuarie 2007 și era obligată să fi transpus 
Directiva 1987/102 până la această dată. În schimb, obligația de a abroga această directivă și 
de a o înlocui cu Directiva 2008/48/CE nu a produs efecte până la 11 iunie 2010, ceea ce 
înseamnă că, atunci când petiționara a încheiat acordul de împrumut în 2007, nu exista 
obligația de a informa consumatorul în legătură cu cesiunea conform legislației Uniunii, cu 
toate că o astfel de obligație putea să fi existat în temeiul legislației române.

În ceea ce privește Carta drepturilor fundamentale, se pare că principala problemă descrisă în 
petiție viza modul în care s-au derulat procedura de recuperare a creanțelor și procedurile 
judiciare ulterioare. Întrucât, conform articolului 51 alineatul (1), Carta se adresează statelor 
membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii, prezenta comunicare 
nu poate să facă observații suplimentare privind aspectele legate de drepturile fundamentale 
invocate de către petiționară. Petiționara poate găsi mai multe informații despre situațiile în 
care are aplicabilitate Carta pe următorul site internet: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Chiar și atunci când Carta nu se aplică, drepturile fundamentale continuă să fie garantate la 
nivel național, inclusiv drepturile și libertățile garantate prin Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, care impune cerințe obligatorii statelor membre independent de 
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obligațiile acestora în temeiul dreptului UE. Atât timp cât orice persoană care consideră că 
i-au fost încălcate drepturile garantate prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului poate 
depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, petiționara poate așadar să aibă 
în vedere depunerea unei plângeri la această instanță.

Petiționara poate obține informații suplimentare despre procedura de plângeri pe site-ul internet: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/ .


