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presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor în cadrul tranzacțiilor sale 
cu Raiffeisen Bank România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează problemele pe care le-a avut cu banca Raiffeisen Bank din România și 
afirmă că banca ar putea avea relații obscure cu anumite partide politice din România. 
Petiționarul a solicitat în numeroase rânduri o copie a contractului de administrare a contului 
individual pentru cardul său de salariu, însă cererea nu i-a fost acceptată. De asemenea, a 
solicitat o restructurare a creditului, însă banca nu i-a aprobat nici această cerere. Petiționarul 
solicită un punct de vedere oficial din partea instituțiilor UE cu privire la politicile bancare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Din informațiile furnizate de petiționar, nu reiese clar dacă respectivul contract de 
administrare a contului individual este pe numele său sau dacă are doar un card de salariu 
asociat acestui cont. Luând în considerare lipsa informațiilor detaliate, Comisia nu poate 
furniza un răspuns exhaustiv. Comisia nu are competența de a investiga cazuri individuale de 
neînțelegeri apărute între o bancă și clienții acesteia. Aceasta este sarcina autorităților 
naționale. 

Referitor la creditele ipotecare, UE nu are, în prezent, nicio legislație sectorială în vigoare, 
care să reglementeze produsele de credit ipotecar acordate în moneda națională sau în valută. 
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Pentru a asigura un caracter mai responsabil operațiunilor de credit și de împrumut în viitor, 
Comisia a prezentat, la 31 martie 2011,1 o propunere de directivă privind contractele de credit 
pentru proprietăți rezidențiale. Cu toate acestea, directiva menționată va fi adoptată doar după 
ce va fi aprobată de Parlamentul European și de Consiliu. Conform propunerii, statele 
membre au 2 ani la dispoziție să transpună în dreptul intern legislația aprobată. 

În plus, Comisia a publicat un document de lucru cu privire la măsurile luate la nivel național 
pentru a evita executările silite.2 Obiectivul acestui document este să atragă atenția statelor 
membre asupra diferitelor mecanisme ce funcționează la nivel național în spațiul UE pentru a-
i ajuta pe cetățenii confruntați cu dificultăți în achitarea creditelor ipotecare. Statele membre 
sunt încurajate să se inspire din diferitele proiecte. 

În ceea ce privește refuzul băncii de a restructura creditul acordat în valută, se va lua în calcul 
faptul că Comisia nu poate examina cazurile individuale ce implică consumatorii și agenții 
comerciali privați sau interveni în procesul decizional intern al băncii. Banca este aceea care 
decide dacă va restructura sau nu creditul.

Concluzie

În acest context, Comisia recomandă ca petiționarul să raporteze cazul Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorului (ANPC)3, care este autoritatea națională competentă 
responsabilă cu aplicarea normelor cu privire la interesele economice ale consumatorilor.

                                               
1 COM(2011) 0142.
2 SEC(2011) 0357.
3 http://www.anpc.gov.ro


