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Către: Ministerul Finanțelor Publice, B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București 

C77/09.06.2020 

Stimate domnule ministru, 

 

Subscrisa, Asociația CREDERE pentru Informarea, Consilierea și Educarea 

Consumatorilor (denumită în continuare „Asociația CREDERE”), cu sediul în București, 

sector 4, str. Aleea Tomești nr. 9, bl. 15, sc. B, etaj 4, ap. 51, camera 1, înregistrată în 

Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sector 4 sub nr. 

46/02.08.2018, precum și în Registrul Național al Ministerului Justiției sub nr. 

26559/A/2018, Cod de identificare fiscală nr. 39755994, e-mail contact@credere.ro, tel. 

0737-129-779, reprezentată legal prin președinte Tănase Dorinel-Ionuț, în calitate de 

asociație reprezentativă a consumatorilor de servicii financiar-bancare,  

având în vedere comunicatul asociației12 prin care am solicitat public instituției 

dumneavoastră să demareze un control tematic la băncile comerciale, în contextul în care 

OTP Bank încalcă Ordonanța de Urgență a Guvernului 37/2020 privind suspendarea plății 

ratelor, încasând sume necuvenite de la consumatorii din România; precum și reacția OTP 

Bank care a arătat că va solicita clarificări dinspre Ministerul Finanțelor Publice3,  

în temeiul Legii nr. 52/2003, OG 27/2002 și  Legii nr. 544/2001, formulăm prezenta 

 

CERERE  

prin care vă solicităm respectuos să ne puneți la dispoziție următoarele informații, de 

interes pentru consumatorii din România:  

                                                           
1 A se vedea https://credere.ro/credere-solicita-ministerului-finantelor-publice-demararea-unui-control-tematic-
la-bancile/  
2 A se vedea https://credere.ro/reactie-credere-la-comunicatul-otp-bank-care-vizeaza-aplicarea-deficitara-oug-
372020-privind/  
3 A se vedea https://www.economica.net/credere-acuza-otp-bank-ca-ia-dobanda-la-dobanda-i-cere-implicarea-
mfp-banca-nu-neaga-zice-ca-legea-e-interpretabila-i-cere-ajutorul-mfp_185056.html 
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1. Pâna la data transmiterii prezentei adrese către instituția dumneavoastră, OTP Bank sau 

altă instituție (bancară sau nebancară) a solicitat Ministerului Finanțelor Publice clarificări cu 

privire la interpretarea și aplicarea OUG 37/2020, respectiv a normelor metodologice de 

aplicare a actului normativ? În caz afirmativ, vă rugăm să ne puneți la dispoziție adresa 

instituției (bancare sau nebancare) către Ministerul Finanțelor Publice, precum și răspunsul 

formulat de către instituția dumneavoastră.  

2. Care este punctul de vedere oficial al Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aplicarea 

OUG 37/2020 asupra unui credit de nevoi personale garantat cu ipotecă, adresându-vă 

rugămintea de a argumenta exhaustiv acest punct de vedere.  

3. În măsura în care punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice coincide cu poziția 

exprimată public de către Asociația Credere, vă rugăm să ne precizați ce demersuri ați 

înteprins pentru a vă asigura că instituțiile (bancare sau nebancare) respectă dispozițiile legale 

cuprinse în OUG 37/2020 și în normele de aplicare aferente. De asemenea, vă rugăm să ne 

precizați dacă veți lua în calcul modificarea OUG 37/2020, în sensul acordării Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor dreptul de a aplica sancțiuni, în cazul încălcării 

prevederilor legale în materie.  

 

 

Cu considerație,  

Asociația CREDERE 

prin președinte Tănase Dorinel-Ionuț 


