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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1213/2011, adresată de George Bălașa, de cetățenie română, privind 
Banca Credit Europe Bank

1. Rezumatul petiției

În anul 2007, petiționarul a deschis un cont la Banca Credit Europe Bank, depunând o sumă 
importantă de bani. În 2010, în urma unei fraude a directoarei de operațiuni, aproximativ 500 
de deponenți au rămas cu conturile goale. Soția petiționarului a fost obligată să semneze o 
convenție confidențială între client și bancă, prin care se declara mulțumită cu suma restituită 
și renunța la dreptul de a da banca în judecată. Soția sa a recuperat 75 % din sumă, însă nu 
i-au fost luate în considerare convențiile de depozit, sub pretextul că actele nu se regăsesc în 
evidența băncii. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 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 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne („DSP”), care a fost pusă în aplicare de către 
toate statele membre, consolidează drepturile consumatorilor din Uniunea Europeană în 
domeniul serviciilor de plată furnizate în cadrul Comunității. Conform DSP, un prestator de 
servicii de plată, cum ar fi Credit Europe Bank din România, răspunde de executarea corectă a 
operațiunii de plată.

În cazul în care un ordin de plată inițiat de un plătitor nu a fost executat sau a fost executat în 
mod defectuos, prestatorul său de servicii de plată (de exemplu, o bancă) rambursează 
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plătitorului, fără întârzieri nejustificate, suma care face obiectul operațiunii de plată 
neexecutate sau executate în mod defectuos și restabilește contul de plăți debitat [articolul 75 
alineatul (1) din DSP]. Mai mult decât atât, o bancă își asumă răspunderea pentru toate taxele 
și dobânzile aplicate consumatorului ca urmare a neexecutării operațiunii de plată.

Titlul IV capitolul 5 din DSP obligă statele membre să asigure proceduri extrajudiciare de 
reclamație și de recurs în vederea soluționării litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată și 
prestatorii lor de servicii de plată în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din DSP.

România a însărcinat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să trateze 
reclamațiile în conformitate cu articolul 80 din DSP și Banca Națională a României să 
analizeze litigiile în conformitate cu articolul 83 din DSP în vederea garantării aplicării 
corespunzătoare a directivei de către părțile relevante vizate.

Directiva privind sistemele de garantare a depozitelor asigură o plasă de siguranță pentru 
deținătorii de conturi bancare în caz de faliment al băncii. În cazul în care o bancă ar da 
faliment, sistemul ar rambursa deținătorilor de conturi ai băncii până la 100 000 EUR. Potrivit 
informațiilor disponibile, banca nu a dat faliment și, de aceea, normele privind funcționarea 
sistemului de garantare a depozitelor nu se aplică.

Dreptul penal intern se aplică în măsura în care s-a comis infracțiunea.

Concluzii

Având în vedere informațiile disponibile, prezenta petiție se referă la drepturile și obligațiile 
care intervin între un utilizator de servicii de plată (clientul băncii) și un prestator de servicii 
de plată (banca) și la presupusele infracțiuni cu caracter penal.

Drepturile și obligațiile în cadrul operațiunilor de plată au fost consolidate, printre altele, cu 
ajutorul DSP. În cazul de față, articolul 75 din DSP privind obligația prestatorului de servicii 
de plată de a acorda o rambursare integrală și imediată în cazul unei operațiuni de plată 
neexecutate, astfel cum a fost transpusă în legislația română, ar putea avea relevanță.

Comisia dorește să sugereze petiționarului să contacteze organismele competente din 
România care au fost însărcinate cu tratarea reclamațiilor privind drepturile și obligațiile care 
decurg din DSP, în conformitate cu articolele 80-83 din DSP.

Acestea sunt:
- pentru reclamații în legătură cu presupuse încălcări ale drepturilor și obligațiilor 

enunțate în titlul IV din DSP (articolul 80 din DSP): Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor (www.anpc.ro)

- pentru litigii extrajudiciare în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din DSP 
(articolul 83 din DSP): Banca Națională a României (www.bnr.ro).

Procedurile extrajudiciare de reclamație și de recurs în vederea soluționării litigiilor nu aduc 
atingere dreptului petiționarului de a sesiza instanța națională competentă cu privire la cauza 
sa.
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Referitor la acuzațiile de fraudă, petiționarul poate să raporteze cazul la autoritatea de 
supraveghere, adică Banca Națională a României (www.bnr.ro). De asemenea, acesta poate să 
se adreseze Parchetului sau să acționeze banca în justiție.


