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Ref.: Petiția nr. 1181/2012, adresată de T.C., de cetățenie bulgară, privind propuneri de 
îmbunătățire a Comunicării Comisiei privind contractele de credit pentru 
proprietăți rezidențiale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (COM (2011)142) și sugerează 
introducerea unei fraze prin care să se specifice că, în cazul în care persoana care contractează 
împrumutul întâmpină dificultăți financiare, iar banca conclude că creditul nu este plătit în 
mod regulat și prin urmare îi confiscă proprietatea, banca nu mai are dreptul de a solicita alte 
compensații. Petiționarul explică faptul că în Bulgaria există cazuri în care banca vinde 
proprietatea ipotecată pentru o sumă mai mică decât creditul agreat, iar apoi continuă să 
solicite debitorului restul împrumutului și dobânzile aferente. Petiționarul consideră că astfel 
de practici îi transformă pe cetățeni în sclavi pe viață și în multe cazuri oamenii au ajuns să se 
sinucidă din cauza disperării.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul solicită Comisiei să introducă în propunerea sa de directivă privind contractele de 
credit pentru proprietăți rezidențiale1 o dispoziție care să dispenseze consumatorii de obligația 
de a continua plata creditului ipotecar în cazul în care proprietatea le-a fost revendicată de 
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bancă.

În Uniune sunt în vigoare diferite sisteme și acte juridice privind procedurile de lichidare a 
datoriilor. Respectivele proceduri sunt reglementate la nivel național și sunt de competența 
autorităților naționale relevante.
Propunerea de directivă a Comisiei privind contractele de credit pentru proprietăți 
rezidențiale, adoptată în martie 2011 se concentrează pe etapa pre-contractuală și nu 
reglementează relația contractuală dintre consumator și bancă după semnarea contractului și 
nici pe procedurile de lichidare a datoriilor.
Conștientă de dificultățile întâmpinate de cetățenii europeni în ceea ce privește reintrarea în 
posesie, Comisia a publicat împreună cu propunerea de directivă un document de lucru al 
serviciilor Comisiei privind măsurile și practicile naționale privind evitarea procedurilor de 
executare silită imobiliară1, pentru a atrage astfel atenția statelor membre asupra diverselor 
mecanisme în vigoare la nivel național.  
Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European a propus 
introducerea unui amendament la propunerea de directivă pentru a asigura că există norme la 
nivel național care să permită părților la acordul de credit să convină explicit ca executarea 
garanției imobiliare să fie considerată suficientă pentru rambursarea împrumutului, în cazul în 
care debitorul este în imposibilitate de plată (articolul 18b - „Arierate și executări silite 
imobiliare”).
Propunerea de directivă este actualmente negociată de către Consiliu și Parlamentul 
European. 

Concluzie

Deși Comisia înțelege avantajele amendamentului propus de Parlamentul European, aceasta 
nu poate, în momentul de față al negocierilor interinstituționale privind propunerea de 
directivă, să prevadă rezultatul acestora și nici ce anume vor presupune pentru executările 
silite.
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