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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în 
franci elveţieni, trimis cu adresa nr. Plx.287 din 10 iunie 2014 Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ȘTEFAN 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLICEA  
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asupra propunerii legislative privind amânarea executării silite a persoanelor 
fizice care au accesat credite în franci elveţieni 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate 
spre dezbatere în fond  cu propunerea legislativă privind amânarea executării silite a 
persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa 
legislativă în şedinţa din 03 iunie 2014. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Comisiei 
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

     Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
amânarea pentru o perioadă de trei ani a procedurii executării silite privind imobilele 
cu destinație de locuință aparținând persoanelor fizice care au contractat credite 
bancare în franci elvețieni (CHF). La încheierea perioadei de amânare de trei ani, 
debitorul este obligat să reia achitarea datoriilor pentru care i s-a imputat soluția 
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executării silite a imobilului. Pentru datoriile restante, banca creditoare nu percepe 
altă dobândă decât cea prevăzută în contract, care se actualizează cu rata inflației.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-au desfăşurat 
lucrările în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 07 noiembrie 2016, iar membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de 14 noiembrie 2017.   

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă, iar la lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Băncii Naționale a României. 

În urma examinării propunerii legislative privind amânarea executării 
silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni şi a opiniilor 
exprimate, deputaţii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere asupra propunerii 
legislative privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat 
credite în franci elveţieni deoarece, propunerea legislativă este de natură să creeze 
premisele unor discriminări între diferitele categorii de debitori și să determine 
dificultăți în valorificarea creanțelor creditorilor, prin îngrădirea exercitării acestui 
drept. Nu trebuie să se creeze tratamente diferențiate, inegale sau discriminatorii, cu 
privire la creditele în curs de derulare și creditelor viitoare, este necesar să se respecte 
normele și principiile egalității în drepturi, și să se creeze un cadru unitar, bazat pe 
concepte juridice clar definite, care să reglementeze anumite aspecte ale raporturilor 
contractuale dintre comercianți și consumatori. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ȘTEFAN 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLICEA 
 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

 
SECRETAR, 

 
Costel Neculai DUNAVA 
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