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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0626/2011, adresată de Daniel Marian Iorga, de cetățenie română, în 
numele „Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, privind presupusa încălcare a 
Constituției spaniole, în cazul creditului ipotecar pentru cumpărarea locuinței sale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face parte dintr-o asociație numită „Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, 
care are ca obiectiv lupta împotriva efectelor negative pe care legislația spaniolă le are asupra 
împrumuturilor acordate de bănci persoanelor fizice pentru achiziționarea de proprietăți. 
Petiționarul consideră că aceste efecte contravin Constituției spaniole. În esență, atunci când o 
persoană fizică nu dispune de fonduri pentru a plăti locuința, aceasta este ipotecată de către 
bancă, iar locatarul trebuie să plece, continuând însă plata creditului ipotecar. Petiționarul 
propune ca locuința să intre în proprietatea băncii, iar persoana fizică să fie absolvită de plata 
creditului ipotecar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Petiționarul, în numele asociației spaniole „Platforma privind ipotecile”, solicită sprijinul și 
medierea Parlamentului European pentru a reuși să introducă în legislația spaniolă conceptul 
datio in solutum. În prezent, în parlamentul spaniol se dezbate o lege în acest sens. Aceasta ar 
scuti consumatorii spanioli de obligația de a plăti în continuare ipoteca în situația în care 
casele acestora ar fi fost deja repuse în posesia băncilor. Petiționarul susține că faptul că statul 
permite băncilor să reintre în posesia proprietăților și, în același timp, să solicite în continuare 
plata ipotecii de către consumatori, încalcă articolul 25 din Declarația Universală a 
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Drepturilor Omului și articolul 11 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, 
sociale și culturale, precum și articolul 47 din Constituția spaniolă.

Conceptul de datio in solutum nu este reglementat de legislația UE și reglementarea acestui 
aspect, conform propriilor decizii, rămâne în competența exclusivă a statelor membre.

În luna martie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă privind 
contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (COM(2011)/0142). Directiva este 
momentan în curs de negociere în Parlament și în Consiliu. Cu toate acestea, domeniul de 
aplicare al propunerii este limitat la etapa precontractuală și nu reglementează nici procedurile 
de plată a datoriilor, nici relația contractuală dintre consumator și creditor, odată ce acordul a 
fost semnat.

Chestiunea se leagă de dreptul procedural național și de legislația privind insolvența 
persoanelor fizice. Astfel, reglementarea la nivelul UE nu pare justificată în prezent. Cu toate 
acestea, în luna martie 2011, Comisia a publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei 
privind măsurile și practicile naționale de evitare a procedurilor de executare silită în cazul 
creditelor ipotecare rezidențiale (SEC(2011)357). Acesta a avut drept scop asigurarea unui 
exercițiu de prezentare a celor mai bune practici din UE și a unor exemple și orientări pentru 
autoritățile publice naționale și pentru creditori cu privire la abordarea și tratarea, în alte state 
membre, a ratelor tot mai mari de incapacitate de plată, pentru a evita executarea silită.

Concluzie

Comisia este atentă la chestiunea ridicată de petiționar, dar, în acest stadiu, nu ia în 
considerare adoptarea de măsuri la nivelul UE. Chestiunea ar trebui, așadar, abordată la nivel 
național, prin intermediul autorităților naționale competente.


