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Capitolul I. Clauzele abuzive din contractele având ca obiect
prestarea serviciilor de telefonie mobilă sau internet _____ 1
1. Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie
mobilă. For a obligatorie a contractului. Penalită i de
întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului
principal, fa ă de dispozi iile art. 4 din Legea nr. 469/2002.
Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive
dintre comercian i şi consumatori. Calitatea de
consumator ______________________________________ 8
2. Sesizare formulată de către un beneficiar (societate
comercială) al serviciilor de internet/comunica ii de date
de IP şi acces la re ea. Nerespectarea procedurii speciale
reglementate de dispozi iile art. 8-14 din Legea
nr. 193/2000. Lipsa calită ii de consumator ____________ 14
3. Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet.
Ac iune în constatarea caracterului abuziv al clauzelor
contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalită i de
întârziere de 1% pentru neefectuarea plă ii la termen. Calitate
procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în
temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de
produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 ________________ 18
4. Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie
mobilă. Ac iune în constatarea nulită ii absolute a clauzei
penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen,
clientul va plăti penalită i de 1% pentru fiecare zi de
întârziere până la plata întregii sume _________________ 21
5. Soma ie de plată. Obligarea debitorului la plata penalită ilor
conven ionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de
întârziere, aferente pre ului neachitat, la plata dobânzilor
comerciale legale aferente pre ului neachitat şi la plata
contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte
de termen. Caracterul abuziv al clauzelor _____________ 26
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Soma ie de plată. Contract având ca obiect prestarea
serviciilor de telefonie mobilă. Clauze abuzive. Inciden a
dispozi iilor Legii nr. 193/2000. Posibilitatea instan ei de a
verifica din oficiu dacă o clauză a contractului din cauza
dedusă judecă ii are caracter abuziv __________________ 30

Capitolul al II-lea. Clauzele abuzive din alte contracte
de prestări servicii ______________________________ 37
7. Contract de asigurare. Ac iune în constatarea nulită ii
absolute a clauzelor privind condi ionarea acordării
despăgubirilor consumatorului în cazul producerii
evenimentului asigurat de prezentarea actelor originale ale
autovehiculului. Clauză negociată cu consumatorul. Lipsa
creării unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi
obliga iile păr ilor în detrimentul consumatorului.
Bună-credin ă ___________________________________ 37
8. Contract de asigurare. Condi ionarea despăgubirii
asiguratului de îndeplinirea obliga iei de a depune
originalele certificatului de înmatriculare/autoriza iei de
circula ie provizorie (în cazul vehiculelor înmatriculate
provizoriu) şi a căr ii de identitate a autovehiculului, emise
înainte de producerea furtului. Lipsa caracterului
abuziv al clauzei _________________________________ 41
9. Contract de asigurare. Ac iune privind obligarea
asigurătorului la plata despăgubirilor constând în
indemniza ia de asigurare şi dobânda legală. Lipsa
autoriza iei de construire a imobilului asigurat distrus în
incendiu. Clauză contractuală ce exclude acordarea
despăgubirilor în cazul în care imobilul este construit fără
autoriza ie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa
consim ământului asiguratului pentru aplicarea
prevederilor contractuale __________________________ 45
10. Contract de prestări servicii având ca obiect obliga ia
prestatorului de facilitare a întocmirii dosarului de prezentare
şi depunerea diligen elor ob inerii vizei U.K. Obliga ie de
mijloace, şi nu de rezultat. Clauză penală stabilită de comun
acord de ambele păr i. Lipsa caracterului abuziv al
clauzei_________________________________________ 49
11. Soma ie de plată. Contract de prestări servicii prin care
debitorul s-a obligat să achite tariful de utilizare a drumurilor
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na ionale, iar creditorul să elibereze rovinieta, pentru fiecare
perioadă aferentă ratelor stabilite în contract, concomitent cu
efectuarea plă ii. Obliga ia debitorului de a achita penalită i
de 0,15% pe zi pentru neplata la termen a sumelor datorate.
Penalită i de întârziere mai mari decât cuantumul sumei
asupra căreia sunt calculate. Clauză contractuală ce nu
a fost negociată direct cu consumatorul _______________ 53
12. Contract de leasing. Contesta ie privind înscrierea în
tabelul preliminar a crean elor a celor reprezentând
contravaloarea ratelor de leasing, până la finalizarea
contractului de leasing. Clauză penală potrivit căreia, în cazul
în care debitorul nu îşi execută la scaden ă ratele de leasing,
locatorul va putea rezilia contractele de leasing, utilizatorul
fiind obligat atât la restituirea bunului care a făcut obiectul
leasingului, cât şi la plata restului ratelor de leasing până la
sfârşitul contractului, cu titlu de daune-interese. Caracterul
abuziv al clauzei_________________________________ 56
13. Contract de leasing. Ac iune în constatarea nulită ii
absolute a clauzei penale a contractului de leasing.
Lipsa caracterului abuziv al clauzei penale ____________ 65
14. Contesta ie la executare formulată de garant. Capăt de cerere
având ca obiect constatarea nulită ii absolute a clauzelor
abuzive din contractul de leasing. Cerere de interven ie
accesorie în interesul contestatorului, având ca obiect
lămurirea întinderii şi în elesului titlului executoriu
reprezentat de contractul de leasing. Constatarea caracterului
abuziv al clauzei penale, printr-o hotărâre anterioară
irevocabilă _____________________________________ 68
Capitolul al III-lea. Clauzele abuzive din contractele
de credit_______________________________________ 76
15. Contract de garan ie imobiliară accesoriu contractului de
credit. Ac iune în constatarea caracterului abuziv al clauzei
privind notarea interdic iei de construire men ionată în
contractul de garan ie imobiliară. Consumatori de credit.
Aplicabilitatea Legii nr. 193/2000 şi a Legii nr. 296/2004.
Îndeplinirea cumulativă a condi iilor prevăzute de art. 79
din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului ______ 81
16. Contract de credit încheiat între o societate comercială şi
bancă. Utilizarea creditului în scopuri comerciale.
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Inaplicabilitatea normelor con inute în Legea nr. 193/2000,
Directiva 93/13/CEE, O.U.G. nr. 174/2008 ____________ 86
Cerere pentru emiterea unui card de credit. Conven ie
valabilă. Taxe şi comisioane practicate de emitent în situa ia
plă ii în rate a creditului, a plă ii cu întârziere a acestuia şi
pentru depăşirea limitei de credit. Lipsa caracterului abuziv al
clauzelor. Neefectuarea procedurii speciale prevăzute de
art. 6 şi art. 8-13 din Legea nr. 193/2000 în privin a
analizei existen ei clauzelor abuzive _________________ 95
Lipsa negocierii clauzei care dă dreptul furnizorului de
servicii financiare de a modifica unilateral rata dobânzii în
func ie de „intervenirea unor schimbări semnificative pe pia a
monetară”. Efectele constatării caracterului abuziv al acestei
clauze contractuale. Principiul anulării actului juridic
subsecvent ca urmare a anulării actului juridic principal.
Obligarea pârâtei la continuarea conven iei de credit în formă
modificată. Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000. Încălcarea
principiului libertă ii contractuale____________________ 99
Ac iune în constatarea nulită ii absolute a clauzei abuzive
stipulate în conven ia de credit. Obligarea institu iei de credit
la restituirea sumei reprezentând diferen a de dobândă
men ionată în conven ia de credit şi dobânda percepută
ulterior şi majorată în mod unilateral. Obligarea institu iei de
credit de a efectua toate demersurile la Biroul de Credit şi
Centrala Riscurilor Bancare pentru radierea oricăror men iuni
comunicate cu privire la întârzieri la plată/alte incidente
generate de neplata sumelor a căror restituire se solicită şi/sau
neplata penalită ilor. Motivul majorării ratei dobânzii ___ 105
Ac iune în anulare a clauzelor abuzive stipulate în conven ia
de credit. Caracterele juridice ale contractului de credit.
Contract cu executare dintr-o dată. Ac iune în restituirea
presta iilor. Temei juridic. Momentul de la care începe a
curge termenul de prescrip ie a dreptului de a solicita
restituirea presta iilor nedatorate. Obligarea comerciantului la
plata către consumator a sumei de bani cu titlu de
daune morale __________________________________ 110
Competen a materială în func ie de valoarea obiectului
cererii. Anularea unor clauze din contractul bancar _____ 125
Proces-verbal de constatare a contraven iei. Sesizarea
instan ei de către Inspectoratul Regional pentru Protec ia
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Consumatorilor – Oficiul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor în vederea analizării caracterului abuziv al
clauzelor şi aplicării sanc iunii contraven ionale.
Competen ă materială. Caracterul civil al litigiului _____ 128
Plângere formulată de către Comisariatul Regional pentru
Protec ia Consumatorilor, prin Comisariatul Jude ean pentru
Protec ia Consumatorilor, în vederea aplicării sanc iunii
contraven ionale şi a constatării de către instan ă a clauzelor
abuzive din contractul de credit, cu consecin a anulării
acestora. Cerere de interven ie în interes propriu formulată de
către beneficiarii contractului de credit bancar. Caracterul
abuziv al clauzei privind aplicarea unei comision de risc,
plătibil lunar în zilele de scaden ă, pe toată perioada de
derulare a conven iei de credit. Prescrierea dreptului de
aplicare a sanc iunii contraven ionale _______________ 133
Sesizarea instan ei judecătoreşti de către Autoritatea
Na ională pentru Protec ia Consumatorilor, având ca obiect
constatarea existen ei în contractele de credit supuse
controlului efectuat de către un agent constatator din cadrul
reclamantei a clauzelor abuzive, obligarea pârâtei la
eliminarea din contractele de credit a acestora şi aplicarea
sanc iunii corespunzătoare. Cerere reconven ională formulată
de pârâta comerciant, având ca obiect plângere împotriva
procesului-verbal de constatare a contraven iei. Aplicarea
principiului disponibilită ii________________________ 143
Plângere contraven ională. Legalitatea şi temeinicia
procesului-verbal de constatare şi sanc ionare a
contraven iilor. Aplicarea maximului special al sanc iunii
amenzii. Corecta individualizare a sanc iunii în raport de
pericolul social concret ridicat al faptei
contraven ionale ________________________________ 156
Ordonan ă preşedin ială. Suspendarea executării
contractului de credit până la finalizarea cauzei având
ca obiect obliga ie de a face _______________________ 159
Ordonan ă preşedin ială. Suspendarea efectelor clauzelor
abuzive din contractele de credit. Admisibilitatea cererii
înainte de finalizarea procedurii ini iate de Autoritatea
Na ională pentru Protec ia Consumatorului. Neîndeplinirea
condi iilor privind caracterul urgent şi neprejudecarea
fondului. Aparen a dreptului ______________________ 167

XII

Clauzele abuzive

Capitolul al IV-lea. Decizii privind constituţionalitatea
reglementărilor privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între comercianţi şi consumatori____________ 174
28. Competen a instan ei de a controla existen a sau inexisten a
clauzelor abuzive dintr-un contract încheiat comercian i şi
consumatori şi de a aplica sanc iunea contraven ională, în
cazul constatării caracterului abuziv al clauzei_________ 174
29. Întocmirea procesului-verbal de constatare a contraven iei de
către agentul constatator prevăzut de art. 8 din
Legea nr. 193/2000 şi sanc ionarea contraven iei constatate
de instan a de judecată, în urma administrării probatoriului
necesar, nu încalcă dispozi iilor art. 21 din Constitu ia
României privind liberul acces la justi ie _____________ 176
30. Stabilirea competen ei materiale de judecată atunci când
consumatorul ac ionează proprio motu pentru angajarea
răspunderii civile delictuale a comerciantului _________ 179
31. Excep ie de la aplicabilitatea regimului juridic general al
contraven iilor, potrivit căruia plângerea formulată împotriva
procesului-verbal de constatare şi sanc ionare a unei
contraven ii suspendă executarea acestuia ____________ 181
Capitolul al V-lea. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene în privinţa protecţiei consumatorilor _______ 185
32. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive utilizate în contractele
încheiate cu consumatorii. Criterii de apreciere. Examinare
din oficiu de către instan a na ională a caracterului abuziv al
unei clauze de stabilire a instan ei competente.
Articolul 23 din Statutul Cur ii_____________________ 185
33. Directiva 85/577/CEE. Articolul 4. Protec ia consumatorilor.
Contracte negociate în afara spa iilor comerciale. Drept de
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Nulitatea contractului. Măsuri adecvate ______________ 194
34. Directiva 87/102/CEE. Credit de consum. Dreptul
consumatorului de a solicita despăgubiri de la cel care acordă
creditul în cazul neexecutării sau executării
necorespunzătoare a contractului privind bunurile sau
serviciile finan ate cu ajutorul creditului. Condi ii.
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acordat pentru finan area mai multor opera iuni. Posibilitatea
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judecătorului na ional de a pune în discu ie din oficiu
dreptul consumatorului de a solicita despăgubiri de la
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