
1.Prin sentinta civila nr. 6333/05.10.2018 pronuntata de [udecatoria Sectorului 
6 Bucuresti, in dosarul nr. 14735/303/2016 a fost adrnisa contestatia formulata de 
creditoarea contestatoarea Credit Europe Bank NV, prin mandatar Credit Europe 
Ipotecar IFN SA, in contradictoriu cu intimata Iliescu (fosta Olteanu) Diana-Maria, s-a 
constatat neindeplinirea conditiilor de admisibilitate a notificarii privind darea in plata 
§i s-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara Indeplinirii demersului privind 
darea In plata, 

La data de 05.11.2007 lntre Credit Europe Ipotecar IFN SA $i intimata Iliescu 
Diana-Maria (fosta Olteanu), In calitate de codebitor, s-a incheiat Contractul de credit 
nr. 101227 (f.29-49) prin care a fost acordata intimatei, suma de 139114 CHF, pe o 
perioada de rambursare de 30 de ani, creditul avand ca destinatie achizitionarea 
imobilului apartament nr.2, situat in Bucuresti, strada Drumul Taberei, nr. 59A, bloc 
72 7 A, scara A, parter, sector 6. 

Partile au incheiat contractul de ipoteca autentificat de BNPA Albu Gheorghita si 
Albu Razvan Marian sub nr. 2388/05.11.2007 prin care s-a instituit, in favoarea 
creditorului, o ipoteca de rang I asupra imobilului de la adresa mai sus mentionata, 

Dupa cum rezulta din cererea de chemare In judecata si din notificarea de dare in 
plata, in cele din urma creanta ce rezulta din contractul a fast cesionata contestatoarei 
Credit Europe Bank NV. 

Prin notificarea nr. 969 /30.06.2016 (f.23-26) transmisa contestatoarei prin 
avocat, intimata a comunicat intentia de a proceda la darea In plata, In favoarea 
contestatoarei, a imobilului ipotecat de la adresa anterior mentionata, In vederea 
stingerii datoriei izvorand din Contractul de credit nr. 101227 /05.11.2007. 

In conformitate cu dispozitiile art. 4 din Legea nr. 77 /2016,instanta de fond a 
retinut ca notificarea Inaintata creditoarei contestatoare de catre intimat indeplineste 
in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la alin. 1 lit. a)-d). 
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Pe rol solutionarea cererii de apel formulate de apelanta-parata ILIESCU 
(FOSTA OLTEANU) DIANA-MARIA impotriva Sentintei Civile nr.6333/05.10.2018 
pronuntata de [udecatoria Sectorului 6 Bucuresti, in dosarul nr. 14735/303/2016, In 
contradictoriu cu intimata-reclamanta CREDIT EUROPE BANK NV, avand ca obiect 
contestatie creditor Legea 77 /2016. 

Dezbaterile au avut loc In sedinta publica din data de 14.05.2019, au fost 
consemnate 1n incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din 
prezenta hotarare, cand Tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat 
pronuntarea la data de 14.05.2019, 28.05.2019 §i la data de 11.06.2019 cand a 
pronuntat urrnatoarea hotarare. 
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Pe langa conditiile impuse de Legea nr.77 /2016, trebuie analizata si incidenta 
teoriei impreviziunii, astfel cum s-a stabilit, cu caracter obligatoriu conform art.31 din 
Legea nr.47 /1992, prin Decizia Curtii Constitutionale nr.623/25.10.2016, publicata In 
Monitorul Oficial nr.53 din 18.01.2017. 

Cu titlu preliminar, se retine ca data incheierii contractului de credit este 
05.11.2007, fiind astfel sub incidenta normelor prevazute de Codului Civil de la 1864, 
act normativ In vigoare la a eel moment. Cu toate ca in cuprinsul Codului Civil de la 1864 
institutia impreviziunii nu era consacrata expres, totusi ea este aplicabila ~i contractelor 
de credit incheiate sub imperiul acestuia. In acest sens, Curtea Constitutionala a aratat 
In motivarea Deciziei nr.623 ca sub imperiul Codului civil din 1864, atat doctrina, cat ~i 
practica au recunoscut posibilitatea aplicarii teoriei impreviziunii In cazul In care un 
eveniment exceptional si exterior vointei partilor ce nu putea fi prevazut In· mod 
rezonabil de acestea la data lncheierii contractului, ar face excesiv de oneroasa 
executarea obligatiei debitorului. 

In consecinta, instanta stabileste, daca executarea de catre intimata a obligatilor 
decurgand din contractul de credit a devenit excesiv de oneroasa, datorita unui 
eveniment exceptional si exterior vointei partii ce nu putea fi prevazut In mod rezonabil 
de catre acestea la data lncheierii contractului. 

Conform sustinerilor intimatei, In prezent exista mai multe elemente 
exceptionale si exterioare vointei ei, ce nu puteau fi prevazute la momentul incheieril 
contractului de credit §i care deterrnina In cauza o situatie de impreviziune. 

Astfel, s-a invocat In sustinerea aplicarii impreviziunii, evolutia cursului valutar 
al monedei In care a fost contractat creditul §i diminuarea veniturilor intimatei. 

Instanta a retinut ca impreviziunea trebuie analizata dintr-un punct de vedere 
bivalent. Astfel, contractul In sine presupune un rise inerent asumat In mod voluntar de 
cele doua part! ale contractului, In baza autonomiei lor de vointa, principiu care 
caracterizeaza materia incheierii contractului, si unul supra-adaugat care nu a putut 
face obiectul in concreto al unei previzionari de catre niciuna dintre acestea, rise care 
trece dincolo de puterea de prevedere a cocontractantllor, 

Contractarea unui irnprumut In moneda straina, avand In vedere rambursarea 
acestuia In lei, face ca obligatia la care debitorul se angajeaza sa nu fie una a caret 
intinderi sa fie clar deterrninata In lei, ci dimpotriva, sa comporte un caracter aleatoriu, 
consumatorul putandu-se astepta in mod rezonabil ca, pe durata derularii raporturilor 
contractuale, cursul monedei strains sa sufere diverse fluctuatii. 

Variatia cursului valutar este o imprejurare de fapt previzibila, asupra careia nu 
trebuia o informare sau o avertizare speciala. Cunoscand notiunea de rise valutar, 
intimata a acceptat implicit valorizarea monedei straine, dar a ignorat aceasta 
imprejurare, fiind constienta de faptul ca, asa cum exista un rise de pierdere 
(suportarea unui curs valutar superior celui de la data lncheierii contractului), exista si 
posibilitatea unui castig [rnentinerea cursului valutar la un nivel rezonabil si plata unei 
dobanzi inferioare celei percepute pentru credite In lei sau alte monede). 

Cu toate acestea, instanta a retinut ca o crestcrc de aproximativ 100% a valorii 
francului elvetian intre momentul contractarii si momentul notificarii poate constitui 
un prim indiciu in retinerea existentei unui rise supra-adaugat, nefiind o imprejurare 
care putea fi In mod rezonabil prevazuta de imprumutat la momentul contractarii 
creditului. 

Pe de alta parte, chiar daca s-ar aprecia ca amploarea fluctuatiei monedei In care 
a fost acordat creditul reprezinta un eveniment exceptional si neprevazut ce nu putea fi 
prevazut Ia momentul incheierii contractului, instanta retine ca aceasta fluctuatie nu 
este suficienta, din perspectiva jurisprudentei mai sus mentionate a Curtii 
Constitutionale, pentru retinerea teoriei impreviziunii, esential fiind efectul concret 
asupra obligatiilor partilor §i daca se poate presupune ca acest rise a fost asumat de 
catre debitor. 
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In acest sens, instanta a subliniat ca analiza acestor cerinte nu poate fi analizata 
in abstract, ci astfel cum a evidentiat si Curtea Constitutionala, acestea reprezinta 
conditii subiective, ce presupun raportarea la circumstantele de fapt si sunt diferite de 
constatarea evenimentului imprevizibil, ce are o natura strict obiectiva, Curtea 
subliniaza faptul ca, fata de cadrul legal existent la data Incheierii contractelor de credit, 
prevederile legale criticate trebuie sa se aplice doar debitorilor care, desi au actionat cu 
buna-credinta, in conformitate cu prevederile art. 57 din Constitutie, nu lsi mai pot 
indeplini obligatiile ce rezulta din contractele de credit in urma intervenirii unui 
eveniment exterior si pe care nu l-au putut prevedea la data incheierii contractului de 
credit. 

Instanta a retinut ca, aspectele legate de viata de familie, cum sunt nasterea unor 
copii, nu reprezinta elemente exceptionale ce nu puteau fi prevazute si de natura a 
determina o obligatie excesiv de oneroasa pentru intimata. Mai mult, se retine ca nu 
doar intimata datoreaza intretinere copiilor, ci si sotul acesteia, iar In speta nu s-au 
facut probe privind veniturile sotului intimatei. In acest context, instanta nu poate 
retine ca existenta unei obltgatit de intretinere din partea intimatei, in favoarea copiilor 
sai, ar putea fi avuta In vedere atunci cand se apreciaza daca partea se afla In 
imposibilitate de executare a contractului. 

In privinta afirmatiei intimatei de la interogatoriu, cum ca s-ar fi despartit in fapt 
de sotul sau , nici aceasta sustinere nu poate fi retinuta, nefiind dovedita, 

In ceea ce priveste situatia veniturilor intimatei, instanta retine ca din 
inscrisurilc comunicate de ANAF, din declaratia intimatei de la interogatoriu si din 
adeverinta de venit rezulta ca aceasta ar avea un venit net de aproximativ 4000 
lei/lunar. 

Din concluziile scrise rezulta ca la momentul actual, valoarea ratei lunare de 
rambursare a creditului ar fide aproximativ 2700 lei. 

Asadar, fata de venitul lunar al intimatei, instanta considera ca plata din acest 
venit a unei rate lunare de 2700 lei nu ar putea duce la concluzia aparitiei unui 
dezechilibru major care ar face imposibila si excesiv de oneroasa continuarea 
raporturilor contractuale dintre partt, 

Pentru aceste motive, fata de dispozltiile Legii nr. 77 /2016, interpretate conform 
jurisprudentei obligatorii a Curtii Constitutionale, instanta a admis contestatia 
forrnulata de contestatoare, s-a constatat neindeplinirea conditiilor de admisibilitate a 
notificarii privind darea tn plata, nefiind indeplinite nici cerintele legale pentru a opera 
impreviziunea §i s-au repus partile in situatia antcrioara emiterii notificarii nr. 
969/30.06.2016 

2.lmpotriva acestei sentinte a formulat apel parata Iliescu [fosta Olteanu) 
Diana-Maria solicitand sa se modifice in parte sentinta atacata si sa se pronunte o 
hotarare de respingere a contestatiei formulate de creditoare, constatand incidenta 
impreviziunii, astfel cum aceasta a fast determinata prin Decizia CCR 623/25.10.2016 si 
Decizia 62/2017. 

De asemenea, in conformitate cu punctul 121 din Decizia 623/25.10.2016 si 
punctul 49 din Decizia 62/2017, solicita ca In apel, in rejudecarea fondului, sa se 
pronunte o hotarare de adaptare, 1n sensul reducerii prestatiei debitoarei sau iucetare a 
Contractului de Credit. 

Instanta de fond analizand teoria impreviziunii in mod gresit a considerat ca 
nefiind indeplinite conditiile subiective ale impreviziunii, astfel cum acestea au fost 
configurate prin decizia 623/2016. 

In consecinta se solicits admiterea apelului si rejudecarea fondului cauzei. 
In motivare s-a aratat ca, la data de 05.11.2007, a fost incheiat contractul de 

credit nr. 101227, prin care creditoarea CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN S.A ( creditor 
initial) a acordat apelantei un credit ipotecar in cuantum de 139.114 CHF in scopul 
achizitionarii unui imobil - apartament, avand destinatia de locuinta, 
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La momentul finantarii, rata de schimb pentru 1 CHF era de 2,0043 Lei, astfel ca 
la momentul acordarii finantarii apelanta datora creditoarei 278.826 Lei. 

Cuantumul ratei lunare pe care apelanta o avea de achitat la data semnarii 
contractului raportat la cursul din ziua acordarii de 2.0043 Lei/1 CHF, era Ide 1.080 lei. 

La data transmiterii notificarii, rata lunara pe care apelanta o avea de achitat 
raportat la un curs de 4,09 lei pentru 1 CHF era d/2.829 lei, iar soldul este de 12e.871 
CHF ( echivalentul sumei de 527.007 lei) cu "dear" 248.181 lei mai mult fata de 
momentul finantarii, dupa ce a efectuat timp de 8 ani, plati In valoare de 55.582 CHF ( la 
un curs mediu, aproximativ 200.095 lei). 

Veniturile debitoarei Iliescu Diana, avute In vedere de creditoare la data 
Incheierii contractului erau de 37 46 de lei/luna venituri care au determinat creditoarea 
sa acorde finantarea raportat la o rata 1n echivalent lei de 1080 de lei/luna, 

Asadar, la momentul lncheierii contractului, apelantei 'ii rarnaneau aproximativ 
2700 lei pentru cheltuielile inerente vietii de zi cu zi, 'in timp ce in prezent, din cauza 
faptului ca rata a ajuns la 2697 lei, apelantei Ii mai raman 1300 lei, din care trebuie sa 
mai si traiasca In conditiile In care acesta mai are si doi copii minori. 

Cu privire la renegocierea contractului, dovada concreta a eforturilor depuse de 
apelanta este reprezentata de cererile de restructurare si prin sollcitarile adresate 
contestatoarei prin care se plangea de atitudinea profesionistului si de faptul ca acesta 
din urma, nu propune solutii echitabile, de redresare a debitorilor aflati In situatii 
critice, precum, imposibilitatea achitarii ratei lunare pe fondul cresterii cursului §i a 
micsorarii veniturilor salariale. 

Pe intreaga perioada contractuala, creditoarea a manifestat o atitudine lipsita de 
buna-credinta , profitand de starea de necesitate In care se afla aceasta. Initial 
debitoarea a considerat ca cele trei Acte Aditionale de restructurare sunt un real ajutor 
dar pe parcursul derularii contractului, a observat ca soldul creditului nu scade 
proportional cu sumele considerabile achitate $i ca rata creste dupa fiecare perioada de 
restructurare, atat in CHF cat si echivalentul in lei. 

Din analiza efectelor actelor aditionale de restructurare se poate observa cu 
usurinta ca acestea nu au fost decat un mijloc folosit de Creditoare pentru majorarea 
aparent consirntita a costurilor contractuale $i impovararea suplimentara a 
imprumutatei. Aceasta impovarare suplimentara a avut ca efect lipsirea imprumutatei 
de orice alta alternativa de relaxare a costurilor creditului, care s-ar fi putut realiza la 
nivel teoretic printr-o refinantare la alta Banca sau stingerea datoriei prin vanzarea 
bunului ipotecat, deoarece soldul creditului exprimat in lei sau in euro ajunsese la o 
valoare care nu permitea in concret astfel de variante, coroborat §i cu scaderea valorii 
bunului ipotecat si a veniturilor debitoarei. 

Debitoarea nu are acces la un alt remediu si nici Ia o alta solutie, starea de 
pasivitate/agresivitate a creditorului avand o importanta deosebita In acest tip de 
cazuri si este un fenomen ce a fost studiat $i a facut obiectul numeroaselor dezbateri pe 
plan european. 

In lipsa unui remediu judiciar, consumatoarea este'lcaptiva financiar" deoarece 
nu are acces la o refinantare ( datorita faptului ca soldul este mai mare decat valoarea 
imobilului) si nici la rambursarea anticipata a creditului prin pretul de vanzare al 
imobilului ipotecat, deoarece valoarea acestuia nu este suficienta pentru a achita soldul 
(principalul) creditului. 

In conformitate cu punctul 98 al Deciziei 623/2016, odata constatat intervenit 
riscul supraadaugat ( cum de altfel a retinut si instanta de fond) interventia instantei 
devine obligatorie In vederea aplicarii unui remediu judiciar, iar Curtea Constitutionala 
a subliniat ca nu se poate discrimina intre cei care in fata aceleiasi situatii de 
impreviziune au rezistat mai mult, sau mai putin . din punct de vedere temporal. 

Considerentele hotararii apelate sub aspectul analizei conditiilor subiective si ale 
paragrafului 116, conduc la o concluzie unitara, ce incalca textele normative 
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mentionate, fiecare dintre acestea aduce atingere sau ignora normele de drept material 
tntr-o masura diferita. 

Hotararea instantei este de asemenea neterneinica raportat la situatia de fapt 
dovedita, sub aspectul dezechilibrului contractual §i al situatiei patrimoniale a 
debitoarei ( efectele schimbarii circumstantelor asupra executarii contractului), aceasta 
facand §i o aplicare eronata a paragrafului 116 din Decizia 623/2016. 

Hotararea este nelegala si sub aspectul refuzului de a interveni in contract odata 
constatat riscul supradaugat fiind astfel lncalcat considerentul 98 din decizia 623/2016, 
ultima teza: "insa, odata constatata depasirea riscului inerent contractului §i survenirea 
celui ·supra-adaugat, interventia asupra acestuia devine obligatorie §i trebuie sa fie 
efectiva, fie 'in sensul lncetarii, fie 1n eel al adaptarii sale noilor conditii, ea producand 
efecte juridice pentru viitor, prestatiile deja executate ramanand castigate contractului." 

De asemenea, instanta a ignorat considerentul 122 din Decizia 623/2016 din 
care rezulta ca criteriul devalorizarii bunului imobil, poate fi avut 'in vedere, 'in subsidiar 
la analiza impreviziunii, 'in situatia 'in care creditul a fost contractat pentru achizitia 
unui bun imobil. 

Indeplinirea conditiilor subiective ale impreviziunii. Obligatia judecatorului de 
interveni in contract odata constatat riscul supraadaugat. 

Asa cums-a aratat mai sus, prima instants (Iudecatoria Sectorului 6) a retinut in 
mod corect, ca fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 4 din legea 77 /2016 precum 
si conditiile obiective ale impreviziunii contractuale respectiv riscul supraadaugat 
constand ln deprecierea excesiva a monedei LEU fata de moneda de restituire a 
creditului (CHF)."lnstanta retine ca o crestere de aproximativ 100% a valorii francului 
elvetian intre momentul contractarii si momentul notificarii poate constitui un prim 
indiciu 'in retinerea unui rise supra-adaugat, nefiind o imprejurare care putea fi In mod 
rezonabil prevazuta de imprumutata la momentul contractarii creditului", 

Cu toate acestea, prima instanta, s-a retinut ca nefiind indeplinite conditiile 
subiective ale impreviziunii contractuale, respectiv conditiile cu caracter subiectiv 
referitoare la atitudinea/conduita partilor contractante (lipsa culpei debitorului In 
executarea contractului) sau la efectele schirnbarii circumstantelor ( caracterul licit al 
neexecutarii o bligatiilor 

Astfel, instanta de apel, in cadrul analizei conditiilor subiective a limitat aceasta 
analiza strict la urmatoarea statuare a Curtii Constitutionals a Romaniei : "fara a face o 
diferentiere intre debitorii de buna-credinta si cei de rea-credinta, intre cei care nu mai 
pot sa plateasca §i cei care nu mai vor sa plateasca", sintagma pe care au interpretat-o 
strict in sensul ca beneficiarii Legii 77 /2016 trebuie sa fie lntr-o imposibilitate absoluta 
de executare a contractului, desi punctul 116 al Deciziei 623/2016 face vorbire despre 
o analiza mult mai cornplexa iar principiile bunei credinte si ale echitatii, astfel cum 
acestea au fost analizat pe larg in doctrina, principii la care C.C.R. adera pentru a defini 
impreviziunea, sunt departe de a reprezenta o atat de banala §i "subiectiva" concluzie. 

· Curtea Constitutionala (i) a conturat atat conditii obiective, cat si conditii 
subiective pentru aplicarea impreviziunii; (ii) a exclus aplicarea impreviziunii ope legis 
in cazul contractelor de credit in moneda CHF, statuand expres ca este necesara 
interventia instantei pentru a verifica conditiile impreviziunii [in special cele subiective, 
ce nu pot fi apreciat decat intuitu personae) si astfel a sporit libertatea de apreciere a 
instantei si a consacrat rolul fundamental al acesteia in mecanismul impreviziunii. 

Astfel, este evident ca scopul urmarit prin deciziile Curtii Constitutionals a fost 
acelade a nu permite o aplicare impersonala a impreviziunii, dar nu acela de a oferi o 
libertate discretionara care, odata exercitata exclude contractul dezechilibrat 'in care a 
intervenit riscul supraadaugat din sfera acestui remediu judiciar. 

Practic, se afla 'in situatia in care, judecatorul constitutional a oferit instantei de 
judecata deplina libertate in analizarea tuturor conditiilor impreviziunii, atat obiective 
cat §i subiective. Reversul medaliei insa, in analiza conditiilor subiective, este acela ca 
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anumite instants de judecata ignora faptul ca irnprevizumea trebuie evaluata In 
exclusivitate In functie de echilibrul contractual dintre parti, fiind, asadar, o chestiune 
ce tine de dezechilibrarea prestatiilor la care acestea s-au obligat datorita unui element 
exterior conduitei lor a carui amploare nu putea fi prevazuta §i se indeparteaza de 
elementele stabilite de Curtea Constitutionala pentru a analiza conditiile subiective, 
dand propria interpretare. 

Decizia 62/2017 (ca si Decizia 623/2016) trebuie analizata in Intreg ansamblul 
sau, instanta de judecata fiind tinuta sa interpreteze deciziile Curtii Constitutionale in 
spiritul acestora §i nu doar In litera lor. In masura In care se va proceda In acest fel, se 
desprinde ideea ca instanta de contencios constitutional a mizat pe capacitatea 
judecatorului de a aprecia asupra indeplinirii conditiilor impreviziunii (astfel cum 
acestea reies din Decizia 623/2016) fara a limita sau exclude de plano anumite situatii 
din sfera acestora. 

Principiul bunei-credinte presupune ca judecatorul sa analizeze conduita 
debitorului, pentru a stabi1i, pe baza probelor, daca acesta nu poate sa plateasca din 
motive care nu Ii sunt imputabile sau daca, dimpotriva, este vorba de un refuz de plata 
de rea-credinta, in acest sens, cum rezulta din motivarea Deciziei nr. 623 (pct 116), este 
necesar sa se faca ,,o diferentiere intre debitorii de buna-credinta si cei de rea-credinta, 
intre cei care nu mai pot sa plateasca si cei care nu mai vor sa plateasca", sa se evalueze 
,,buna-credinta in exercitarea drepturilor si obligatiilor contractuale ale partilor", chiar 
daca ,,Consecinta luarii in considerare a criteriului bunei-credinte constituie o largire a 
rolului judecatorului in contract, dar securitatea juridica nu va fi pusa in pericol, 
intrucat interventia judiciara este limitata de Indeplinirea conditiilor specifice 
impreviziunii contractuale". 

Astfel, Instanta va trebui sa analizeze cauza apeland la principiul echitatii ~I al 
bunei credinte si totodata va trebui sa verifice in ce masura acest Contract i'$i mai poate 
mentine utilitatea sociala. 

Se apreciaza ca in aceasta analiza, instanta nu trebuie sa analizeze buna-credinta 
doar din perspectiva comportamentului debitorilor, ci si din perspectiva 
comportamentului creditorului, fiind vorba asa cum reiese si din textul de mai sus de 
exercitarea drepturilor si obligatiilor contractuale si nu de capacitatea unora sau altora 
de a evolua profesional, mai mult sau mai putin, in acest sens, Banca a fost cea care a 
actionat cu rea credinta (aspect dovedit cu inscrisuri dar neretinut de instanta) intrucat 
nu a informat debitorii cu privire la aspect esentiale ale executarii contractului. 

Curtea Constitutionals a Rornaniei nu a pus semnul egalului intre impreviziunea 
CONTRACTUALA si gradul de supraindatorare, care poate fi eel mult o consecinta a 
impreviziunii §i nu o cauza, deoarece nu suntem in procedura insolventei, 

Diferentierea intre cei care nu mai pot sa plateasca si cei care nu mai vor sa 
plateasca, bineinteles in situatia intervenirii unui rise supraadaugat, se refera la faptul 
ca cei care lnca mai au cu ce plati nu pot accesa masura incetarii contractului prin darea 
in plata §i nu aceea ca sunt exclusi de la remediul judiciar. Nicaieri in cuprinsul celor 
doua decizii nu se desprinde aceasta concluzie. 

Instanta de fond a retinut In esenta ca" fata de venitul lunar al imprumutatei de 
4000 lei, instanta considers ca plata din acest venit a unei rate lunare de 2700 lei nu ar 
putea duce la concluzia aparitiei unui dezechilibru major care ar face imposibila si 
excesiv de oneroasa continuarea raporturilor contractuale dintre parti, 

Pentru a se pronunta in acest sens, instanta, a avut in vedere doar faptul ca desi 
rata a crescut de la 1.080 lei la 2700 lei, debitoarea Inca detine resurse care sa acopere 
o astfel de rata, Calculul efectuat este Ynsa unul gresit, instanta nu a comparat obligatia 
lunara si totala de plata precum si cresterea acesteia pentru a vedea daca" veniturile 
debitoarei" pot "compensa" efectele schimbarii circumstantelor care au condus la 
lncheierea contractului. 
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Ceea ce nu a observat instanta de fond, este faptul ca In raport de momentul 
incheierii contractului cand debitoarei Ii ramaneau aproximativ 2700 lei pentru 
cheltuielile inerente vietii de zi cu zi, In prezent, din cauza faptului ca rata a ajuns la 
2697 lei, apelantei Ii mai raman 1300 lei, din care trebuie sa mai si traiasca in conditiile 
Ill care acesta mai are si doi copii minori. 

Din situatia de fapt mai sus referita rezulta ca in prezenta cauza, pe parcursul 
derularii contractului, a intervenit atat un rise supra-adaugat cat si un profund 
dezechilibru contractual cu irnplicatie directs asupra obligatiilor contractuale, intanta 
de fond, in lumina deciziilor CCR, avand obligatia sa intervina asupra contractului §i sa 
aplice remediul judiciar corespunzator, ( fie adaptarea contractului, fie 1ncetarea 
acestuia in functie de existenta sau inexistenta utilitatii sociale a contractului de credit), 

Contextul necesitatii unei reglementari generale a teoriei impreviziunii In 
materia contractelor de credit incheiate intre consumatori si profesionisti 

Teoria impreviziunii definita ca urmare a adoptarii Legii 77 /2016 este o 
expresie a contextului economic si social, la care face referire §i directiva 2014/17 /UE 
(3)" ... De altfel, la punctul 94 din Decizia Curtii Constitutionale nr. 623/2016, contextul 
economic si social constituie baza de la care instanta de contencios constitutional I§i 
tncepe analiza. 

A§a cum a retinut Curtea Constitutionala In Decizia 565/2017, punctul 105, 
reglementarea aplicarii impreviziunii In materia Contractelor de credit incheiate intre 
consumatori si profesiontsti, urrnareste un scop legitim,respectiv protectia 
consumatorului prin evitarea punerii acestuia In situatia de a plati sume de bani 
corespunzatoare contractului de credit, In conditiile ln care se invoca impreviziunea 
interneiata pe art. 969 si 970 din Codul civil din 1864. Asadar, scopul legitim urmarit se 
circumscrie conceptului de protectie a consumatorului prin inlaturarea pericolului 
ruinei sale iminente. 

Echitatea, corolar al bunei-credinte, guverneaza contractul civil de la nasterea sa 
pana la epuizarea tuturor efectelor, independent de existenta unei clauze exprese in 
cuprinsul contractului. Asadar, executarea unui contract civil este legitima atata timp 
cat este rezultatul intrunirii cumulative a celor doua principii (fonta obligatorie §i 
executarea cu buna-credinta], principii care nu au existents de sine statatoare ci se 
conditioneaza reciproc). 

Premisa pentru cercetarea judecatoreasca a impreviziunii, respectiv analiza 
conditiilor obiective (riscul supraadaugat si inexistenta unei clauze de adaptare a 
Contractului), se realizeaza in mod obligatoriu, doar avand in vedere obligatiile §i 
drepturile nascute din contractul analizat §i dezechilibrul creat intre ele, fara a se lua In 
calcul patrimoniul debitorului. 

. Impreviziunea, asa cum s-a nascut ea din relatiile comerciale, nu pune In discutie 
patrimoniul companiilor ci doar dezechilibrul care afecteaza relatiile sinalagmatice, 
buna credinta fiind prezumata, 

Aceste concluzii se desprind din considerentele numeroaselor decizii ale Curtii 
Constitutionale, 

Asa cum arata Curtea Constitutionala In paragrafele 96, 97, 98 din Decizia 623 
riscul supraadaugat se refera la riscul contractului ce se circumscrie ideii de 
impreviziune si nu la evenimente personale din viata debitorului extra contractuale e.g. 
nastere copil, divert, pierdere lac de munca etc. 

Aceeasi concluzie se desprinde §i din paragraful 48 al Deciziei 95/2017:" Prin 
urmare, Curtea constata ca textul criticat nu incalca art. 44 din Constitutie, in masura In 
care acesta este aplicat in conditiile intervenirii impreviziunii. In caz contrar, s-ar 
accepta, pe de o parte, ruina debitorului si imbogatirea fara justa cauza a creditorului, 
contractul de credit nemaiputand constitui temeiul imbcgatirii acestuia, ci situatia 
imprevizibila intervenita, iar, pe de alta parte, s-ar crea o vadita inegalitate lntre 

W
W

W
.L

U
M

EA
B

A
N

IL
O

R
.R

O



8 

debitorii care, avand In vedere aceeasi situatie de impreviziune, au reusit sa reziste 
acesteia pe un interval temporal mai extins sau mai restrans." 

Functia adaptiva a bunei credinte este ilustrata prin teoria impreviziunii care 
permite modificarea §i reechilibrarea unui contract atunci cand intervin pe parcursul 
executarii sale, circurnstante neprevazute, care fac ca executarea sa sa nu mai 
corespunda intentiei initials a partilor, 

Onerozitatea excesiva a obligatiei trebuie analizata In primul rand raportat la 
circumstantele care au condus la inchelerea contractului, respectiv cele avute In vedere 
de parti la data incheierii acestuia. 

Astfel, In lipsa unei definitii legislative a notiunii de onerozitate excesiva, 
procentul de 50% de marire a valorii obligatiei debitorului este retinut si propus de 
catre comentatorii proiectului Codului Privat European ca un criteriu In acest sens. Pe 
de alta parte, legiuitorul European indica ca §i grad de avertizare un prag de apreciere 
la nivelul a 20%, depasirea acestui prag iesind din sfera previzibilitatii. 

Or, o atare fluctuatie valutara (a monedei francului elvetian), tradusa intr-o 
crestere de peste 100%, este apta sa transforme obligatia de rambursare a 
imprumutului intr-una excesiv de oneroasa pentru apelanta, Pe cale de consecinta, 
debitorul obligatiei de rambursare a creditului In moneda In care acesta a fost acordat, 
suporta nu doar un rise inerent, ci un rise supraadaugat, prestatiile contractuale· fiind 
grav dezechilibrate. 

Echitatea are In institutia impreviziunii contractuale [in viziunea Curtii 
Constitutionale] o legatura stransa nu numai cu patrimoniul debitorului ci si cu 
valoarea prestatiei acestuia ca efect al intervenirii riscului supraadaugat [avand atat o 
latura subicctiva cat si una obiectiva], aceasta fiind o modalitatea de a analiza existenta 
sau inexistenta utllitatii sociale a contractului, respectiv reprezinta un mijloc pentru 
stabilirea remediului judiciar potrivit, pentru a hotari daca un contract poate fi 
reechilibrat sau dimpotriva se impune incalcarea principiului pacta sunt servarida si 
ruperea contractuala in scopul salvarii debitorului de la ruina iminenta, prin incetarea 
Contractului. 

In prezenta cauza, asa cum rezulta din probatoriul administrat: 
- Debitoarea nu au putut influenta la data fncheierii contractului clauzele 

contractuale; 
- Debitoarea nu au putut influenta executarea contractului nici pe perioada 

derularii acestuia desi a notificat creditoarei imposibilitatea de executare a contractului 
iar aceasta a recunoscut aceasta stare implicit prin acordarea unor facilitati temporare 
la plata (dar care nu constau in eliminarea efectelor schimbarii circumstantelor cauzate 
de deprecierea monedei in raport cu moneda creditului); 

- Debitoarea nu a abdicat de la executarea contractului, acestia achitand cu buna 
credinta ratele lunare ale creditului, conform graficului; 

- Debitoarea a suportat In mod exclusiv riscul contractului vreme de 8 ani timp in 
care a achitat sume semnificative de bani; 

- Valoarea totala de plata dar si lunara s-a dublat.. 
Din cuprinsul Deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei nu rezulta o egalitate 

lntre impreviziunea CONTRACTUAL.A. si gradul de supraindatorare, care poate fi eel 
mult o consecinta a impreviziunii si nu o cauza, deoarece nu suntem In procedura 
insolventei. 

Criteriul insolvabilitatii debitorului ( criteriu strain de "criza contractului") 
sufera o atenuare prin introducerea in "ecuatia conditiilor impreviziunii" a celor doua 
sub-conditii cu caracter alternativ: efectele schirnbarii circumstantelor asupra 
executarii contractului sau atitudinea partilor contractante. 

Un alt argument in favoarea acestei interpretari ( ca impreviziunea nu se aplica 
doar debitorilor insolvabili), este acela ca ar deveni inutila mentionarea remediului W
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judiciar al adaptarii contractului, solutie evident incornpatibila cu o situatie de 
insolvabilitate. 

Sintagma "intre cei care nu mai pot sa plateasca si cei care nu mai vor sa 
plateasca" presupune deci o analiza a mai multor elemente si nu trebuie redusa la 
absurd, altfel, decizia interpretative a Curtii Constitutionale ar fi limitata strict la 
aceasta concluzie, facand inutila analiza tuturor conditlilor aratate de aceasta §i 
discriminand totodata Intre cei inca mai detin mijloace financiare §i cei care nu mai 
detin, Ea trebuie analizata si impreuna cu sintagma Curtii din Decizia nr. 565 a CCR, 
paragraful 48: "s-ar crea o vadita inegalitate Intre debitorii care, avand in vedere 
aceeasi situatie de impreviziune, au reusit sa reziste acesteia pe un interval temporal 
mai extins sau mai restrans." 

. Conform principiului de drept ,, Actus interpretandus est potius ut valeat quam 
pereat" si a principiului constitutional al comportamentului loial, deciziile Curtii 
Constitutionale a Romaniei (inclusiv cele interpretative) nu pot fi lipsite de efecte 
juridice §i trebuie aplicate. Aceste principii adauga un argument in plus pentru 
aplicarea remediului judiciar ca urmare a analizei efectuate ln conformitate cu cele de 
mai sus, in cauza pendinte. 

In ceea ce priveste efectele schirnbarii circumstantelor: 
Circumstantele economice au creat un dezechilibru care au pus apelanta lntr-o 

situatie economica care produce o imensa paguba in patrimoniul acesteia. Dezechilibrul 
contractual este o realitate actuala ce a fost dovedita, obligatia devenind excesiv de 
oneroasa. 

Analiza situatiei materiale a imprumutatet si analiza veniturilor, in cadrul 
conditiilor subiective. in situatia constatarii intervenirii unui rise supra-adaugat trebuie 
sa fie interpretate ca repere pentru ca judecatorul sa stabileasca daca, in contextul unei 
readaptari, debitoarea mai poate sustine rata/obligatia totala de plata astfel rezultata In 
urma reechilibrarii, sau nu, impunandu-se astfel aplicare legii la limita sa superloara. Or 
in cazul acestei decizii, aceste conditii subiective au fost definite ca §i conditii de 
excludere la aplicarea teoriei impreviziunii. Impreviziunea ca si notiune vizeaza riscul 
contractului si nu gradul de indatorare, iar instanta va putea trece la aceasta analiza 
numai daca va ajunge la concluzia ca acest contract I§i mai poate mentine utilitatea 
socials sl nu poate avea in vedere numai calculul ratei ca si rezultat al readaptarii ci §i 
obligatia totala a imprumutatului. 

Utilitatea sociala este ratiunea pentru care un contract s-a nascut, in aceasta 
situatie, dorinta de a achizitiona o locuinta. Astfel o nevoie de baza devine motivul 
determinant al hotararii de a contracta, de a se lega juridic de o alta persoana, Fara 
utilitate socials un contract este "nul", el nu poate aduce "satisfactia" pentru care a fost 
incheiat. Nu mai exista utilitate atunci cand se focalca/excede obligatia la care s-a 
angajat initial. Situatia patrimoniala a debitoarei nu trebuie confundata cu notiunea de 
impreviziune contractuala, Starea materials se evalucaza in conexiune cu principiul 
bunei credinte, iar debitoarea a facut dovada ca este de buna credinta, 

Obiectivul instantei trebuie sa fie acela de a amenaja prestatiile prin eliminarea 
efectelor schirnbarii circumstantelor, care au afectat raportul juridic obligational §i nu 
emiterea unei opinii subiective despre cat poate un om sa achite din venitul sau sau cu 
cat poate acesta trai pe luna, 

Impactul negativ excesiv produs de un eveniment exceptional si imprevizibil, 
afectand rata dobanzii, cursul valutar sau alt element economic care influenteaza 
obligatiile debitorului, poate ~i trebuie sa fie revizuit de catre instanta de judecata prin 
adaptarea sau incetarea contractului. 

Creditoarea nu a adaptat contractul in sensul cchilibrarii acestuia. Actele 
aditionale propuse nu constituie o renegociere a contractului ci acceptarea unor solutii 
temporare stabilite in mod exclusiv de catre creditor. Obligatiile imprumutatei 
devenisera excesiv de oneroase, fata de data accrdarii, soldul creditului rarnanand 
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acelasi raportat la moneda CHF deoarece solutia de restructurare presupunea doar 
plata dobanzilor, principalul finantat rarnanand neschimbat. 

In lipsa unui remediu judiciar, consumatorii sunt "captivi financiar" deoarece nu 
au acces la o refinantare (datorita faptului ca soldul este mai mare decat valoarea 
imobilului) §i nici la rambursarea anticipata a creditului prin pretul de vanzare al 
imobilului ipotecat, deoarece valoarea acestuia nu este suficienta pentru a achita 
soldul creditului. 

Victime ale contextului economic dar si legislativ, cei creditati 'in CHF nu au avut 
acces la conversia 'in lei a creditului deoarece aceasta operatiune presupunea o 
refinantare care nu se mai putea realiza datorita valorii mici a garantiei dar si datorita 
pasivitatii creditorilor ceea ce a facut ca BNR sa perrnita conversia In lei ca metoda de 
restructurare de-abia 'in anul 2015 luna martie, data la care a modificat Regulamentul 
17 /2012), dupa intervenirea ultimului §OC valutar. 

Remediul judiciar este posibil 'in acest moment, 'in contextul opozitiei 
manifestate de creditorii ce nu negociaza in mod real ;;i efectiv prevederile contractuale, 
numai cu concursul judecatorului, " instanta judecatoreasca, in lipsa acordului dintre 
parti, are competenta §i obligatia sa aplice impreviziunea in cazul in care constata ca 
sunt 1ndeplinite conditiile existentei acesteiasi "va pronunta o hotarare prin care va 
dispune fie adaptarea contractului In forma pe care o decide, fie incetarea sa" (punctele 
119 §i 120 din decizia 623/2016). 

Remediul judiciar . 
Asa cum s-a aratat mai sus ;;i asa cum a retinut §i Curtea Constitutionala a 

Romaniei, rezulta ca adaptarea contractului pe parcursul executarii sale la noua 
realitate intervenita echivaleaza cu mentinerea utilitatii sociale a acestuia. 

In paragraful 98 al Deciziei 623/2016, Curtea statueaza: 
> "Din cele de mai sus rezulta ca adaptarea contractului pe parcursul executarii 

sale la noua realitate intervenita echivaleaza cu mentinerea utilitatii sociale a acestuia, 
mai precis permite executarea in continuare a contractului prin reechilibrarea 
prestatiilor, 

Evaluarea intervenirii acestui rise trebuie privita si realizata In ansamblu, prin 
analiza eel putin a calitatii si pregatirii economice/juridice a cocontractantilor 
( dihotomia profesionist/ consumatori) a valorii prestatiilor stabilite prin contract, a 
riscului deja materializat §i suportat pe perioada derularii contractului de credit, 
precum ;;i a noilor conditii economice care denatureaza atat vointa partilor, cat si 
utilitatea socials a contractului de credit. 

Aceasta evaluare de ansamblu permite stabilirea, pe de o parte, a limitei dintre 
cele doua categorii de riscuri anterior mentionate si, pe de alta parte, ln Junette de 
rezultatul la care se ajunge, luarea unei decizii cu privire la soarta contractului. 

Insa, odata constatata depasirea riscului inerent contractului si survenirea celui 
supra - adaugat, interventia asupra acestuia devine obligatorie §i trebuie sa fie efectiva, 
fie In sensul lncetarii, fie In eel al adaptarii sale noilor conditii, ea producand efecte 
juridice pentru viitor, prestatiile deja executate rarnanand castigate contractului." 

Analiza situatiei materiale a debitoarei si analiza veniturilor, are relevanta doar 
pentru ca judecatorul sa stabileasca remediul judiciar potrivit §i daca, In contextul unei 
readaptari, debitoarea mai pot sustine rata astfel rezultata in urma reechilibrarii, sau 
nu. in prezenta cauza. asa cum rezulta din probatoriul administrat la dosarul cauzei, 
apelanta detine resurse financiare reduse, astfel incat solutia adaptarii contractului nu 
trebuie sa se raporteze la o solutie teoretica ci la irnprejurarile efective ale cauzei. 

Ce este de fapt "utilitatea socials a contractului", Din capul locului trebuie 
precizat ca orice activitate pe care oamenii o desfasoara, are la origine un scop, o 
dorinta, o necesitate. Aceasta nevoie devine primordiala in dezvoltarea fiecarui 
individ depasind stadiul de simpla nevoie, ea devine nevoia intim legata de dezvoltare 
personals, devine un fapt social, obligand la satisfacerea ei. Astfel o nevoie de baza a 
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3.Intimata Credit Europe Bank NV a depus intampinare la apelul formulat, prin 
care solicita instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna respingerea 
apelului formulat ca nefondat avand drept consecinta mentinerea ca legala si temeinica 
a Sentintei civile nr. 6333/5.10.2018 pronuntate de [udecatoria Sector 6 si obligarea 
apelantei la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea cauzei. 

In motivare se invedereaza ca in prezenta cauza nu sunt lndeplintte conditiile 
de admisibilitate ale procedurii darii in plata reglementate de dispozitiile Legii nr. 
77 /2016, astfel incat se solicita sa se respinga apelul formulat la nefondat/nellltemeiat. 

Legea nr. 77 /2016 reprezinta un act normativ cu reglementari de exceptie, 
derogatorii, motiv pentru care interpretarea si aplicarea sa vor fi limitative si 
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unui individ devine motivul determinant al hotararii de a contracta, de a se lega juridic 
de o -alta persoana. Aceasta este utilitatea socials a unui contract. Oricat am invoca 
principii de drept ca "pacta sunt servanda","imposibilitatea judecatorului de a interveni 
intr-un contract", este clar ca aceasta este ratiunea pentru care un contract se naste, 
Fara utilitate sociala un contract este "nul", el nu poate aduce "satisfactia" pentru care a 
fost lncheiat. Nu mai exista utilitate atunci cand contrar principiului bunei-credinte si al 
echitatii, o parte contractuala profita de slabiciunea celeilalte parti contractante. 

Insa, In conformitate cu prevederile punctului 49 din Decizia 62/2017, ultima 
teza, instanta poate aprecia In functie de imprejurarile concrete ale cauzei, daca se 
impune adaptarea contractului la conditiile economice actuale. Se apreciaza ca un just 
remediu ar fi acela al conversiei Ill lei dupa urmatoarele modalitati: 

Solutia stabilizarii cursuluijconversiei In lei la: 
- cursul din data acordarii de 2,0043 ler/L chf ar conduce la un sold de 258.296 

lei, (valoare mai mare decat soldul initial cu 20.530 lei, dupa 8 ani de plata) si o rata de 
1.390 lei 

- cursul din data acordarii plus o marja de 10% ( 2.20 lei/ 1chf) ar conduce la un 
sold de 283.516 lei, (valoare mai mare decat soldul initial cu 4.690 lei, dupa 8 ani de 
plata] si o rata de 1.524 lei 

- cursul din data acordarii plus o maria de 20% ( 2.41 lei/ 1chf) ar conduce la un 
sold de 310.579 lei, (valoare mai mare decat soldul initial cu 31.753 lei, dupa 8 ani de 
plata) si o rata de 1.668 lei 

in consecinta se solicita ca tn situatia in care veti aprecia case impune adaptarea 
contractului, sa aveti in vedere, eel mult: indexarea monedei CHF la cursul din data 
acordani plus 20% fie o conversie in lei la cursul din data acordarii plus 20%, In ambele 
variante un curs maxim de 2,41 /1 CHF, pentru urmatoarele argumente: 

- 20 % este gradul de apreciere/depreciere al unei valute ce este avut in vedere 
la calculul riscului valutar. Acest procent este folosit In prezent ca grad de avertizare in 
Directiva 2017 /14 si OUG 52/2016. 

- 20% este gradul cu cares-a apreciat moneda EURO de la momentul la care ne 
raportam respectiv acordarea creditului ~i pana 'in prezent. 

- 20 % este pragul maxim cu care s-a apreciat CHF fata de moneda LEU 5 ani 
anterior incheierii contractului, dovedind astfel gradul de previzibilitate pe care 11 putea 
avea Un consumator la data la care a luat decizia de a contract un credit in CHF. 

Pana la aceasta data consumatoarea a suportat exclusiv riscul valutar si riscul 
devalorizarii garantiei, 

Referitor la costuri, se solicits sa se aiba In vedere o rata a dobanzii de eel mult: 
3,5% fixa. ( maximum-ul dobanzilor practicate pe piata europeana la creditele 
ipotecare ), In acest fel valoarea obligatiilor de plata va fi previzibila, iar debitoarea nu 
va mai putea deveni victima unor alte circumstante externe datorate fluctuatiilor 
dobanzii variabile. 

· in drept,au fost invocate disp art. 466 N.C.P.C si urm., Legea 77 /2016, art. 970 
VCC, Decizia 623/26.10.2016, Decizia 62/2016. 
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restrictive, exclusiv la conditiile de admisibilitate prevazute in lege si in conformitate cu 
argumentele din expunerea de motive. 

Legea privind darea in plata ofera o reglementare de favoare pentru anumite 
circumstante personale ale imprumutatului, iar pentru interpretarea si aplicarea 
acestui act normativ trebuie, asadar, sa se verifice conditiile si ratiunea explicitata in 
Expunerea de motive. 

Conform art. 2 din Legea nr. 77 /2016: .Dispozitiile prezentei legi se coroboreaza 
cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99 /2006 privind institutiile de 
credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
22 7 /2007, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, ale Legii nr. 190 /1999 privind 
creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, 
ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile 
ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare." 

Din articolul citat rezulta ca instanta sesizata prin prezenta contestatie trebuie sa 
faca aplicarea Legii nr. 77 /2016, simultan cu observarea cerintelor legale impuse prin 
OUG 99/2006, prin Legea nr. 190/1999, prin Codul de procedura civila si prin orice alta 
dispozitie legala in vigoare, inclusiv Constitutia Romaniei, 

Legea darii in plata trebuie analizata si interpretata deopotriva in consens cu 
respectarea principiului libertatii economice (rnentionata la art. 45, coroborat cu art. 
135 din Constitutie], UI iar limitarea, restrangerea grava ori eliminarea drepturilor si 
intereselor creditorilor de catre debitori, care doresc sa nu isi mai indeplineasca 
obligatii contractuale asumate, nu sunt nici proportionale si nici necesare. 

In punctul de vedere exprimat cu privire la aceasta lege, Ministerul [ustitiei a 
mentionat ca: LU "Pentru ca o norma speciala sa respecte garantiile constitutionals 
deopotriva ale dreptului creditorilor si debitorilor aceasta ar trebui sa urmareasca o 
reechilibrare a contractului, in contextul in care executarea acestuia a devenit excesiv 
de oneroasa pentru debitor, din cauza unor circumstante exceptionale, expres 
prevazute sau previzibile, cum ar fi spre exemplu starea de supra-indatorare a 
debitorului [ce au a fi verificate in concret de catre judecatorul cauzei - n.ns.] ceea ce ar 
justifica instituirea unei protectii suplimentare." 

Legea trebuie interpretata si aplicata in consens cu garantiile dreptului la un 
proces echitabil (art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului) - si in sensul de 
a nu permite debitorilor sa schimbe obiectul, pretul si riscul contractului dupa bunul ]or 
plac si in lipsa verificarilor prealabile privind indeplinirea conditiilor obiective si 
subiective pentru aplicarea protectiei (care trebuie sa aiba un caracter legitim, iar nu 
abuziv). 

Cu alte cuvinte, ar fi contrar principiului unui proces echitabil, daca in 
solutionarea contestatiel, judecatorul ar permite debitorului parat verificarea exclusiv a 
conditiilor de admisibilitate prevazute in art. 4 din OUG nr. 77 /2016, iar nu si a .celor 
derivate din Codul Civil, Ordonanta Guvernului nr. 99/2006. Legea nr. 190/1999, Codul 
de procedura civila. restul dispozitiilor de drept national incidente. Constitutia 
Romaniei. Conventia Europeana Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, etc. Refuzul instantei de a analiza cauza [contestatie) sub toate 
aspectele ar echivala cu refuzul la un tribunal care ar afecta dreptul in substanta lui si 
fara respectarea rigorilor de proportionalitate impuse de Conventie, 

In acelasi sens sunt si prevederile Directivei 2014/17UE - evocata in Expunerea 
de motive a legii - care nu prevede nici pe departe limitarea libertatii contractuale a 
partilor contractului si nici instaurarea unei prezumtii absolute ca dezechilibrele 
contractuale pot aparea doar in defavoarea consumatorilor. 

Legea interna nu poate reglementa, in dezacord cu spiritul si scopul Directivei si 
impotriva ordinii de drept si a securitatii juridice, dreptul debitorilor de a rambursa 
creditul anticipat si de a nova obiectul obligatiei, in lipsa verificarilor prealabile cu W
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privire la existenta interesului legitim justificator si in lipsa unei compensatii juste si 
echitabile pentru creditori. 

In caz contrar, legea interna ar crea pentru creditori o situatie mai 
dezavantajoasa decat norma de drept a Uniunii Europene, cu incalcarea (nepermisa) a 
principiului echivalentei si efectivitatii. 

Art. 28 al acestei directive prevede nu doar dreptul debitorilor de a stinge 
datoria prin darea in plata a bunului, dar si cornpensatiile juste si echitabile la care este 
indrituit creditorul intr-o atare ipoteza. Textul Directivei clarifica si un alt aspect 
esential: returnarea sau transferul bunului catre creditor poate fi agreata exclusiv de 
catre parti si nu poate -1- reprezenta o masura de ingerinta a statului in libertatea 
contractuala. 

Caracterul de exceptie al Legii darii in plata se raporteaza, de asemenea, la 
reglementarea institutiei darii in plata din Codul civil, art. 1492: "Prin derogare de la 
dispozitiile Legii nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele 
de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului 
ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut la art. 5 alin. 3 partile 
contractului de credit nu ajung la un alt acord." (art. 3 din lege) - ceea ce ilustreaza 
caracterul subsidiar al aplicarii sale. 

Cu alte cuvinte, daca debitorul are, i s-a oferit ori i se ofera conditii rezonabile de 
echilibrare a riscurilor contractuale, debitorul nu poate "forta" creditorul la darea in 
plata. Un refuz al debitorului la acord in conditii de echilibru contractual reprezinta un 
abuz de drept si trebuie sanctionat de judecator prin admiterea contestatiei, 

Astfel, in interpretarea legii prin raportare la economia intregului act normativ, 
rezulta ca prin Legea darii in plata se deroga de la reglementarile Codului civil exclusiv 
sub aspectul posibilitatii de suplinire judecatoreasca a consimtarnantul creditorului la 
darea in plata, in anumite conditii prestabilite si dovedite de debitor, intre care 
esentiale sunt si: existenta ori mentinerea riscului contractual si inexistenta abuzului de 
drept. 

. Orice alte dispozitii compatibile ale Codului civil, ca lege generala, trebuie sa 
guverneze in continuare raporturile juridice dintre parti si sa completeze 
reglementarea speciala privind darea in plata, astfel cum reglementeaza, de altfel, orice 
alt raport juridic civil. In acest sens, se apreciaza ca toate cerintele instituite prin art. 
1492 C.civ. continua sa beneficieze de aplicabilitate in ceea ce priveste efectele juridice 
ale operatiunii de dare in plata. 

In egala masura, trebuie sa fie verificate conditiile prevazute in celelalte 
"dispozitii legale", cum sunt cele incidente in privinta transferului unui drept de 
proprietate (in speta dorind sa se opereze, se considera neconstitutional, un "transfer" 
fortat a dreptului de proprietate ), dintre care se mentioneaza exemplificativ, 
urrnatoarele dispozitii: 

- Dispozitiile din Codul civil referitoare la vanzare (art. 1650 si urm. C.civ.), 
incluzand si dispozitiile privind capacitatea/calitatea/reprezentarea persoanelor; 
situatia/starea destinatia bunului; viciile bunului / garantiile vanzatorului etc. 

dispozitiile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirii - 
reglernentand certificatul de performanta energetica; 

, - prevederile art. 159 din Codul de procedura fiscala reglementand certificatul de 
atestare fiscala emis de organul fiscal local; 

- dovada exercitarii / neexercitarii dreptului de preemtiune instituit prin Legea 
nr. 422/2001 republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, privind protejarea 
monumentelor istorice (acolo unde aceasta se aplica); 

- prevederile Legii nr. 230/2007 privind inflintarea, organizarea si functionarea 
asociatiilor de proprietari privind Adeverinta de la Asociatia de proprietari/locatari ai 
imobilului; 
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Potrivit prevederilor art. 969 - 970 Cod civil, conventiile legal facute au putere de 
lege intre partile contractante, ele putandu-se revoca prin consimtamantul mutual sau 
din cauze autorizate de lege. Cu alte cuvinte, efectele contractului constau in nasterea, 
modificarea sau stingerea de drepturi si de obligatii civile in conditiile aplicarii regulii 
pacta sunt servanda [forta obligatorie a contractului). Astfel, partile sunt obligate sa 
execute intocmai si cu buna-credinta contractul incheiat in conditiile legii aplicabile. 

Principiul enuntat, poate fi supus unor atenuari impuse de situatii ce intervin pe 
parcursul executarii contractului, situatii care nu au putut fi avute in vedere la 
inchelerea acestuia si care pun una dintre partile din contract in situatia de a nu-si mai 
putea onora obligatiile contractuale. In acest context debitorul ar putea invoca remediul 
oferit de institutia impreviziunii. 

Insa, tocmai sesizand aceasta lipsa de reglementare Curtea constitutionala a 
emis cele doua decizii (Decizia 623/2016 si Decizia 62/2017),ambele, in egala masura, 
obligatorii pentru instantele de judecata. 

In primul rand trebuie subliniata abordarea Curtii Constitutionale in Decizia nr. 
623/2016, publicata in M. Oficial nr. 53/18.01.2017, decizie obligatorie pentru 
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- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
reglernentand dovezile achltarii datoriilor /chitantele care atesta achitarea taxelor de 
salubritate, gaze, apa etc. (furnizorii de utilitati): . 

- verificarea existentei indisponibiliziirii instituite potrivit prevederilor Legii nr. 
10/2001. 

Neindeplinirea oricareia din aceste conditii se impune a se sanctions cu 
admiterea prezentei contestatii, 

· B. In cauza nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 77 /2016: 
Conform dispozitiilor Legii darii in plata, pentru stingerea creantei izvorand 

dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinlte, in 
mod cumulativ, o serie de conditii ce trebuie detaliate de catre consumator in cuprinsul 
Notificarii, 

pre cum: 
a) Creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. 1, 

astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala (art. 4 alin. 1 lit.a); 
b) Cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea 

echivalentul in lei al 250.000 Euro, suma calculate la cursul de schimb publicat de catre 
Banca Nationala a Romaniei in ziua 'lncheierf contractului de credit (art. 4 alin. 1 lit b); 

c) Creditul a fost contractat de consumator in scopul de a achizitiona, construi, 
extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, 
indiferent de scopul pentru care a fast contractat, este garantat cu eel putin un imobil 
avand destinatia de Iocuinta ( art. 4 alin. 1 lit. c ); 

d) Consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru 
infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi (art. 4 
alin. 1 lit. d); 

e) Scopul darii in plata a imobilelor ipotecate are in vedere echilibrarea 
riscurilor izvorand din contractul de credit ( art. 11 alin. 1). 

C. Cu privire la impreviziune: 
Desi nereglementata expres din punct de vedere legal, impreviziunea, anterior 

lntrarii in vigoare a noului cod civil, avea o reglementare doctrinara, de natura 
pretoriana, astfel incat aplicarea ei de catre judecatorul investit cu asemenea solicitare, 
poate/putea ridica serioase probleme de natura interpretativa. 

Sub regimul Codului civil din 1864 (aplicabil contractelor din dosarele de fata) 
teoria impreviziunii era fundamentata pe prevederile art. 970 stipula: "Conventiile 
trebuie executate cu buna-credinta, Ele obliga nu numai la ceea ce este expres lntr- 
insele, dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura 
sa." 
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instantele de judecata prin care Curtea retine ca sub imperiul Codului civil din 1864, 
atat doctrina, cat si practica au recunoscut posibilitatea aplicarii teoriei impreviziunii in 
cazul in care un eveniment exceptional si exterior vointei partilor ce nu putea fl 
prevazut in mod rezonabil de acestea la data incheierii contractului, ar face excesiv de 
oneroasa executarea obligatiei debitorului. Aceasta institutie si-a gasit aplicarea in 
sistemul de drept romanesc inca din prima parte a secolului XX, dupa Primul Razboi 
Mondial, atunci cand societatea s-a confruntat cu o importanta criza economica, fiind de 
asemenea utilizata de judecatorii romani dupa 1989 si in contextul schimbarilor 
importante ce au avut loc ca urmare a transformarii regimului politic din Romania si a 
liberalizarii preturilor (parag. 95). 

Complinind lacuna legislativa prin Decizia 623/23.10.2016, CCR statueaza ca 
impreviziunea urmeaza a se aplica contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a 
N oului Cod civil si defineste aceasta institutie, conturand totodata si conditiile pe care le 
va avea in vedere judecatorul cazului pentru a aplica sau nu aceasta exceptie de la 
principiul fortei obligatorii. 

In acest context, Curtea retine ca determinarea irnprejurarilor care justifica 
aplicarea impreviziunii ( ... ) trebuie realizata tinandu-se cont de ideea de rise al 
contractului. 

Acesta trebuie analizat dintr-un punct de vedere bivalent atunci cand acesta se 
materializeaza: astfel, contractul in sine presupune un rise inerent asumat in mod 
voluntar de cele doua parti ale contractului, in baza autonomiei lor de vointa, principiu 
care caracterizeaza materia incheierii contractului, si unul supra-adaugat care nu a 
putut face obiectul in concreto a unei previzionari de catre niciuna dintre acestea, rise 
care trece dincolo de puterea de prevedere a cocontractantelor si care tine de 
intervenirea unor elemente ce nu puteau fi avute in vedere la momentul a quo. 

lnterventia instantei intr-un domeniu rezervat in trecut doar partilor (acela de a 
modifica sau inceta un contract) este limitata exclusiv la acele ipoteze in care situatia 
respectivului debitor este grav afectata datorita unor circumstante exceptionale, ce nu 
au putut fi prefigurate la data incheierii contractului. 

Limitarile enuntate au rolul firesc de a nu permite utilizarea impreviziunii cape 
un I , I instrument la indemana partilor care doresc sa scape de un contract devenit 
indezirabil in comparatie cu alte oportunitati de afaceri. 

Astfel, este transpusa grija judecatorului in a preveni un apel abuziv din partea 
partilor la institutia impreviziunii, pentru ca acestea sa se elibereze de sub povara unor 
contracte devenite incomode. 

· Un atare scenariu s-ar putea produce datorita neglijentei in negocierea clauzelor 
(in sensul ca, desi efectele evolutiei pietei asupra debitorului puteau fi anticipate, acest 
lucru nu s-a intamplat, dintr-o lipsa de diligenta), fie prin raportare la alternativele 
existente pe piata, alternative care nu sunt rezultatul unor circumstante exceptionale 
aparute dupa data incheierii contractului, ce nu puteau fi prevazute si care sa fi afectat 
drastic echilibrul contractual. 

Prin urmare, in cauza instanta trebuie analizeze, pe langa conditiile cerute in 
mod . expres de Legea 77 /2016 si conditiile suplimentare cerute de Curtea 
Costitutionala prin considerentele Deciziei 623/2016. 

Astfel, trebuie sa se verifice daca in executarea contractului a intervenit un 
eveniment exterior, ce nu putea fi prevazut in mod rezonabil la data incheierii 
contractului de credit, ceea ce face excesiv de oneroasa executarea obligatiilor de catre 
debitor, iar imposibilitatea de executare are un caracter permanent, si anume incidenta 
impreviziunii. 

Conditiile aplicarii impreviziunii: 
. lmpreviziunea vizeaza numai riscul supra-adaugat si, in conditiile intervenirii 

acestuia, este menita sa reamenajeze prestatiile la care partite s-au obligat in conditiile 
noii realitati economice/juridice. Ea nu are drept SCOP revenirea la prestatiile de la 
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momentul a actual incheierii contractului de credit sau la riscul acceptat de catre parti 
la acelasi moment, fiind, asadar, straina acestora, dar ofera o baza legala pentru 
adaptarea sau 'incetarea contractului ( ... ) Adapta rea are Joe atunci cand utilitatea 
sociala a contractului poate fi mentinuta, pe cand incetarea atunci cand in cazul 
intervenirii noilor conditii contractul isi pierde utilitatea sociala. Din cele de mai sus, 
rezulta ca adaptarea contractului pe parcursul executarit sale la noua rea.litate 
intervenita echivaleaza cu mentinerea utilitatii sociale a acestuia, mai precis permite 
executarea in continuare a contractului prin reechilibrarea prestatiilor parag. 96 si 97 
din Decizia 623/2016). 

Se solicita sa se faca o analiza temeinica a situatiei prezentate pornind de la 
precizarile facute de apelanta, aspecte ce se impun a fi analizate prin raportare la riscul 
supra-adaugat despre care Curtea Constitutionala a Rornaniei face vorbire in Decizia nr. 
623/25.10.2016, respectiv: 

a) daca evenimentul survenit ulterior incheierii contractului, nu putea fi 
prevazut, in mod rezonabil, la data incheierii contractului in privinta amplorii si 
efectelor sale/ 

b) ca acest eveniment face excesiv de oneroasa executarea obligatiilor apelantei, 
c) ca debitorul a notificat creditorul cu privire la ivirea motivului de 

impreviziune. 
d) Caracterul permanent al eventualei imposibilltati de executare. 
Pentru a analiza institutia impreviziunii, trebuie sa avem in vedere inclusiv 

considerentele Deciziei 623/2016, prin care Curtea constitutionala a creionat in linii 
mari impreviziunea, exernplificand, evenimentele istorice care ar fi putut afecta in mod 
excesiv executarea contractului. 

Analizand din punct de vedere istoric institutiile de hardship (impreviziune ), pot 
fi considerate circumstante ce pot dezechilibra un contract , evenimente ce se pot 
manifestate sub diferite forme: crize financiare, calarnitati naturale (incendii, Inundatii, 
cutremure, seceta, furtuni), conflicte armate, Incetarea relatiilor diplomatice inerstatale, 
greve, epidernii, revolutii, lovituri de stat, embargouri, evenimentele progresului 
omenesc. 

Totusi nu sunt considerate ca imprevizibile urrnatoarele evenimente: 
- fluctuatiile cursurilor valutare, chiar si cele semnificative, fluctuatiile preturilor 

pe piata, inceperea ostilitatilor armate intre state care pe parcursul istoriei deja erau 
cunoscute ca fiind antagoniste, esecul unei banei centrale dintr-un stat de a acorda 
autorizatia cuiva sa plateasca in valuta straina, atunci cand reglementarile privind 
controlul de schimb valutar din momentul contractarii permiteau plata in valuta 
straina. 

- Fluctuatia veniturilor, nu este un eveniment ce poate fi considerat ca rise supra 
adaugat. 

- Nasterea copiilor. 
- Problemele de sanatate, 
La Intrebarea cum apreciem daca un eveniment este imprevizibil nu putea gasi 

un raspuns absolut. In anumite circurnstante, survenirea unui ambuteiaj rutier intensiv 
ar putea constitui un eveniment imprevizibil intr-o regiune unde nu se practica 
circulatia automobilelor. In anumite regiuni, chiar calarnitatile naturale nu ar putea fi 
considerate ca imprevizibile odata ce acestea survin foarte des, cum ar fi, de exemplu, 
Japonia, tara cu cele mai frecvente cutrernure, fie tarile aflate langa Oceanul Indian unde 
se produc frecvent valuri seismice. 

In cazul unei tari puternice si previzibile din punct de vedere financiar, 
survenirea unei crize financiare ar putea constitui un eveniment imprevizibil. Aceeasi 
criza financiara ar putea fi considerata drept previzibila in cazul in care aceasta survine 
in tari unde instabilitatea economica este un fenomen predominant, cum este Romania, W
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Orice contract presupune un ,,rise inerent, asumat in mod voluntar de cele doua 
par]i .ale acestuia, in baza autonomiei de vointa si unul supra-adaugat care nu a putut 
face obiectul in concreto al unei previzionari de catre niciuna dintre acestea, rise care 
trece dincolo de puterea de prevedere a cocontractantilor si care tine de intervenirea 
unor elemente ce nu puteau fi avute in vedere la momentul a quo. 

Dupa cum bine a punctat Curtea Constitutionala, impreviziunea vizeaza numai 
riscul supra - adaugat si, in conditiile intervenirii acestuia, este menita sa reamenajeze 
prestatiile la are partile s-au obligat in conditiile noii realitati economice /juridice. 

Din cuprinsul contractului de credit incheiat cu apelanta rezulta ca partile au 
prevazut la art. 6.1 ca rambursarea ratelor se va face in valuta in care a fost acordat 
creditul. Prin contractarea unui imprumut intr-o moneda diferita de cea in care 
debitoarea obtinea venituri si prin inserarea clauzei de mai sus, aceasta si-a asumat 

In mod expres riscul unor variatii a cursului de schimb, inclusiv in sensul 
cresterii acestuia. 

Prin urmare, debitoarea nu poate sustine la aproximativ 10 ani de la 
contractarea imprumutului, ca la momentul incheierii contractului de imprumut nu 
putea sa aiba in vedere cresterea cursului de schimb, eel putin intr-o anumita masura, 
din moment ce si-a asumat in mod expres obligatia de a restitui ratele in moneda in care 
a contractat creditul. 

Intimata solicits instantei sa aiba ln vedere un aspect deosebit de important, 
anume asumarea expresa a riscului valutar de catre apelanta din prezenta cauza 
mentionat la art. 5.1 din Conditiile generale: 

,,Creditul va fi restituit in numerar sau prin ordin de plata in aceeasi moneda in 
care a fost acordat, de catre imprumutat si/sau codebitori, care var plati costurile de 
conversie si transfer interbancar, dupa caz, si var suporta riscul de schimb valutar." 

Nu se poate retine ca orice variatie de curs, reprezinta un rise supra adaugat, 
atata timp cat debitoarea a acceptat riscul inerent al deprecierii leului, eel putin intr-o 
anumita masura, 

Se solicits instantei sa aiba in vedere rationamentul Curtii Constitutionale n si cu 
precadere din cuprinsul paragrafului 39 al deciziei 62 /2017 in sensul ca optiunea 
pentru un credit in moneda straina este facuta constient si cu buna-stiinta de catre 
debitor, in considerarea avantajelor pe care acest credit le oferea in comparatie cu 
celelalte produse de creditare oferite atat de creditor, cat de alti furnizori de produse 
bancare, respectiv: un cost mai redus, acces la o suma mai mare de bani, posibilitatea de 
a-si realiza investitiile mai substantiale, etc. 

Retine curtea in paragraful 39_: ,,concomitent cu identificarea avantajelor acestui 
tip de credit, imprumutatul are posibilitatea de a identifica si dezavantajele lui, printre 
care si riscul de a angaja o suma mai mare de lei pentru acoperirea ratelor unui credit in 
valuta, comparativ cu ratele unui credit in lei. 

Tot prin decizia 62/ 2017 Curtea Constitutionala retine la paragraful 41: 
· "Riscul valutar inerent este un element al pretului contractului de credit acordat 

in moneda straina, atat timp cat 'irnprumutatul trebuie sa restituie 'imprumutul in 
aceeasi moneda. Ca urmare, diferentele intre valorile ratelor lunare generate de 
aplicarea ratelor de schimb valutar intre moneda creditului si moneda in care 
'imprumutatul isi realizeaza veniturile sunt o parte componenta a pretului contractului, 
fiind incl use inerent in obiectul contractului." 

Raportat la valoarea contractului de credit si la perioada contractuala ramasa, 
este in interesul ambelor parti sa se ajunga la un acord care sa duca la mentinerea 
valabilitatii acestuia, in opozitie cu riscul real de neplata al ratelor si de declarare a 
scadentei anticipate. 

In acest sens, se arata ca imprumutatul a avut pe toata perioada derularii 
contractului posibilitatea renegocierii contractuale prin inserarea unei clauze de 
revizuire/situatie grea/nenorocire/privatiune nedreapta prin care partile sa poata 
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proceda la negocieri in vederea adaptarii contractului, daca pe parcursul derularii 
executarii unui contract se producea o imprejurare, o situatie de orice natura, 
independenta de culpa vreunuia dintre parti si care afecta grav echilibrul contractului, 
provocand o lngreunare substantials a executarii acestuia eel putin pentru una din 
parti, 

Fluctuatia preturilor este un fenomen care tine de esenta vietii economice, 
incheind contracte cu executare succesiva sau afectate de un termen de executare, in 
lipsa unor clauze de Indexare sau de revizuire, partile consimt sa-si asume riscurile 
acestor fluctuatii, Clauza rebus sic stantibus poate fi prezumata numai in intentia 
uneia dintre parti. si anume a debitorului si nu se poate sustine ca o astfel de clauza s- 
ar subintelege in ce priveste intentia creditorului. Or, pentru interpretarea unui 
contract, este insuficient sa ne referim numai la intentia uneia din parti. Interpretarea 
contractului se face dupa vointa comuna a partilor, 

Or, ratiunea acestei teorii este de a restabili echilibrul contractual, si nu de a 
directiona consecintele negative ale schirnbarii imprejurarilor avute in vedere la 
incheierea contractului catre partea co-contractanta. 

Anterior ereditarii, in perioada 01.01.1998 si 04.11.2007, cursul de schimb al 
francului elvetian a variat intre 0,5404 lei (la data de 11.03.1998) si 2,7057 lei (la 
11.06.2004), astfel ca in cei 10 ani anteriori mentionati, cursul de schimb al valutei a 
crescut de 5 ori, deci a inregistrat o crestere de 400%. 

Ulterior, in perioada 5.11.2007-31.12.2018 cursul de schimb a avut o variatie 
cuprinsa intre 2,0043 leijCHF si 4,1404 lei/CHF, decide 106,57%. Prin urmare, evolutia 
francului elvetian nu a fost deloc o surpriza, ci s-a incadrat in limitele anterioare. 

Aceste aspecte puteau fi foarte usor cunoscute de catre debitoare, din numeroase 
surse, iar consumatorul mediu informat, prudent si diligent putea afla aceste informatii 
anterior incheierii unui contract de credit, cu atat mai mult cu cat debitoare este 
absolvent de studii superioare. 

Veniturile apelantei permit achitarea ratelor de credit: 
Instantele judecatoresti trebuie sa aiba in vedere situatia veniturilor debitoarei, 

tocmai pentru a putea realiza diferenta dintre debitorii care nu mai pot sa plateasca si 
debitorii care nu mai vor sa plateasca, dupa cum a stabilit Curtea Constitutionala a 
Rornaniei. 

Fluctuatia veniturilor este un rise integrat contractarii unui contract de credit 
pentru o perioada atat de indelungata, astfel incat nu poate fi considerata ca motiv de 
impreviziune. Apelanta si-a pastrat capacitatea de munca, astfel ca nu se poate 
considera ca fluctuatia veniturilor poate fi considerata drept o imposibilitate 
permanenta de executare, cu atat mai mult cu cat acestea au o tendinta crescatoare. 

Cu privire la valoarea debitului principal, se solicita cenzurarea afirmatiilor 
debitoarei, tinand cont de faptul ca la momentul incheierii contractului de credit, 
apelanta a optat pentru o perioada de gratie de la plata principalului de 48 de luni, adica 
pentru primii 4 ani contractuali. De asemenea, dupa expirarea acestei perioade, 
apelanta a achitat rata 49 in cuantum total, formata din dobanda si rata de principal. 

Prin Actul aditional nr. 1 din 01.12.2011, apelanta a solicitat bancii acordarea 
unei facilitati pentru achitarea debitului restant, astfel ca intimata a venit in 
intampinarea dorintei acesteia, prin stabilirea unei noi perioade de gratie de la plata 
principalului pentru alte 12 luni. De asemenea, contractul de credit a fast aliniat la dis 
pozitiile OUG nr. 50/2010. prin eliminarea comisionului de rambursare anticipata -a art. 
5.2 din Contract. 

In continuare, la solicitarea debitoarei, s-a incheiat Actul aditional nr. 
2/31.01.2013 prin care dobanda lunara aplicabila a fost modificata dupa formula LIBOR 
3M + 3% pentru o perioada de 6 luni. In plus, s-a acordat o noua perioada de gratie de la 
plata principalului pentru 6 luni. W
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4.Apelanta Iliescu Diana-Maria a depus raspuns la intampinare prin care a 
solicitat sa se respinga apararile formulate de intimata-reclamanta ca fiind 
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Prin urmare, debitoarea a beneficiat, prin acordul sau, de o perioada totala de 
gratie de 67 de luni de la plata principalului, astfel ca din totalul de 102 rate achitate la 
data de 03.05.2016, aceasta nu a platit decat 35 de rate de principal. 

Acest aspect nu poate echivala cu o dovada de rea-credinta din partea bancii, 
atata timp cat debitoarea a fost de acord inca de la inceputul incheierii contractului cu 
aceasta perioada de gratie de 48 de rate de principal, solutie pe care a dorit-o si in 
continuare, prin semnarea celor doua acte aditionale amintite. 

Prin Actul aditional nr. 3/30.01.2015, banca a acordat o noua facilitate pe o 
perioade de 6 luni, prin stabilirea unei dobanzi inferioare celei prevazute in contract, 
anume LIBOR 3M + 3,5 % fata de LIBOR 6M + 4%, precum si prin acordarea unei 
perioade de gratie partiale de la plata principalului. 

In situatia in care instanta va considera ca este necesara adaptarea contractului 
de credit, solicita instantei de control judiciar sa retina aspectele prezentate mai sus si 
sa stabileasca masuri de adaptare cu caracter temporar, limitate in timp (maxim 2-3 
ani), care sa nu afecteze intreaga perioada contractuala ramasa, 

Prin urrnare, potrivit considerentelor Curtii Constitutionals din cadrul Deciziei 
nr. 623/2016, parag. 97:,, Ea (impreviziunea) nu are ca scop revenirea la prestatiile de 
la momentul a quo al incheierii contractului de credit sau la riscul acceptat de catre 
parti la acelasi moment, fiind, asadar, strains acestora, dar ofera o baza legala pentru 
adaptarea sau incetarea contractului" 

Chiar Curtea Constitutionala a statuat in sensul celor expuse anterior, precizand 
la paragraful 116 din Decizie ca legea speciala nu , ia in considerare situatia debitorilor. 
precum si specificul contractelor de credit incheiate si fara a face o diferentiere intre 
debitorii de buna-credinta si cei de rea-credinta, intre cei care nu mai pot sa plateasca si 
cei care nu mai var sa plateasca, Cu alte cuvinte, desii in expunerea de motive se face 
referire la persoanele fizice care nu dispun de mijloacele necesare achitarii creditului 
catre institutia de credit, legea se aplica fara distinctie celor doua categorii de debitori 
mentionati. Curtea retine, - insa, ca darea in plata intervine numai daca in termenul de 
30 de zile prevazut de art. 5 alin. (/) (3) din Legea nr. 77 /2016 partite contractului nu 
ajung la un acord, respectiv daca negocierea Intemeiata pe art. 969 si art. 970 din Codul 
civil esueaza, 

Nu suntem de acord cu solutia de adaptare propusa de debitoare, adica cursul de 
la data ""acordarii creditului plus o marja de maxim 20%, pe considerentul ca ,,20% 
este pragul maxim cu care s-a apreciat CHF fata de moneda Leu 5 ani anterior 'incheierii 
contractului, dovedind astfel gradul de previzibilitate pe care ii putea avea un 
consumator la data la care a luat decizia de a contracta un credit in CHF". Dupa cum 
rezulta din graficul anexat prezentei, variatia cursului de schimb a fost mult mai mare 
anterior creditarii. 

Mai mult, stabilirea unei rate a dobanzii de eel mult 3,5% fixa nu este o solutie pe 
care sa o imbratisam, dat fiind faptul ca s-a stabilit inca de la semnarea contractului ca 
dobanda sa fie variabila incepand cu eel de-al doilea an contractual, calculata dupa 
formula LIBOR 6M +4%. Valoare dobanzii de 3,5% nu ar fi in prezent in avantajul 
debitoarei deoarece ar impune o dobanda superioara celei actuale care este de 3,351 %, 
luand in calcul valoarea indicelui LIBOR 6M din 07.02.2019 de -0,649% (marja fixa de 
4% - 0,649%). 

· Instanta de control judiciar, in situatia in care va considera ca nu este intemeiata 
contestatia intimatei, va putea dispune adaptarea pentru viitor a contractului de credit, 
cu respectarea criteriilor impuse de CCR 

In drept, au fast invocate dispozitiile Legii nr. 77 /2016, art. 204, alin. 1 si urm. C. 
Civ., precum si pe principiile in care t~i are sediul materia. W
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5.Verificand apelul formulat potrivit motivelor invocate, in cond.art.466 si 
476+479 NCPc si art.7 alin.3 din Legea nr.77 /2016 tribunalul retine urmatoarele: 

Prin apelul formulat se contesta sentinta civila nr. 6333/05.10.2018 prin care 
a fost admisa contestatia formulate de creditoarea contestatoarea Credit Europe Bank 
NV, prin mandatar Credit Europe Ipotecar IFN SA, In contradictoriu cu intimata lliescu 
(fosta Olteanu) Diana-Maria, s-a constatat neindeplinirea conditiilor de admisibilitate a 
notificarii privind darea In plats si s-a dispus repunerea partilor In situatia anterioara 
indeplinirii demersului privind darea 1n plata, 

In solutionarea apelului se retine ca la data de 05.11.2007 intre Credit Europe 
Ipotecar IFN SA si intimata Iliescu Diana-Maria (fosta Olteanu)- codebitor, s-a incheiat 
Contractul de credit nr. 101227 (filele 29-49) privind acordarea sumei de 139114 CHF, 
pe o perioada de rambursare de 30 de ani, creditul avand ca destinatie achizitionarea 
imobilului apartament nr.2, situat in Bucuresti, strada Drumul Taberei, nr. 59A, bloc 
727 A, scara A, parter, sector 6, precum si contractul de ipoteca autentificat de BNPA 
Albu Gheorghita si Albu Razvan Marian sub nr. 2388/05.11.2007 prin cares-a instituit, 
in favoarea creditorului, o ipoteca de rang I asupra imobilului mentionat, 

Ulterior, creanta ce rezulta din contractul a fast cesionata contestatoarei Credit 
Europe Bank NV. 

Prin notificarea nr. 969 /30.06.2016 (filele 23-26 dosar de fond ) transmisa 
contestatoarei prin avocat, s-a comunicat intentia de a proceda la darea In plata, In 
favoarea contestatoarei, a imobilului ipotecat de la adresa anterior mentionata, In 
vederea stingerii datoriei izvorand din Contractul de credit nr. 101227 /05.11.2007. 

Instanta fondului a constatat ca in cauza sunt indeplinite cond. prev. de. disp. 
art.4 si 5 din legea nr.77 /2016, contestatia fiind admisa din perspectiva teoriei 
impreviziunii. 

In ceea ce priveste conditia impreviziunii, prin Decizia nr.623/2016 pct.120, 
Curtea Constitutionala a constatat ca prevederile art. 11 teza intai raportate la cele ale 
art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 ?i art. 8 din Legea nr. 77 /2016 sunt ccnstitutionale numai 
in masura In care instanta judecatoreasca, in conditiile rnanifestarii opozitiei 
creditorului, poate sl trebuie sa faca aplicarea teoriei impreviziunii la contractele in 
derulare. Astfel, din punct de vedere procedural, instanta judecatoreasca, In conditiile 
formularii contestatiei de catre creditor sau a actiunii 'in constatare de catre debitor, va 
verifica Yndeplinirea conditiei notificarii creditorului conform celor prevazute de Legea 
nr. 77 /2016, indeplinirea criteriilor prevazute de art. 4 din lege, aplicand 'in mod 
obligatoriu teoria impreviziunii 'in cadrul art. 7 din lege, respectiv art. 8 ori In cadrul art. 
9 din aceeasi lege. 

Cu privire la riscul valutar se apreciaza ca orice contract de credit in valuta este 
supus unui rise valutar, aspect care rezulta din practica Curtii Constitutionale ,,Riscul 
valutar inerent este un element al pretului contractului de credit acordat In moneda 
straina, atat timp cat imprumutatul trebuie sa restituie imprurnutul 'in aceeasi rnoneda, 
Ca urmare, diferentele intre valorile ratelor lunare generate de aplicarea ratelor de 
schimb valutar intre moneda creditului ~i moneda in care Imprumutatul I§i realizeaza 
veniturile sunt o parte components a pretului contractului, fiind incluse inerent In 
obiectul contractului.,, 

Curtea Constitutionala apreciaza ca incidenta principiului nominalismului monetar 
ln contractele de credit In franci elvetieni nu constituie o piedica 'in calea aplicarii 
mecanismului impreviziunii, daca sunt indeplinite conditiile de incidents ale acestuia. 

Potrivit Deciziei nr.623 din 25 octombrie 2016 pct.96 si 98 , contractul de credit 
"presupune un rise inerent asumat 'in mod voluntar de cele doua parti ale contractului, 
In baza autonomiei lor de vointa, principiu care caracterizeaza materia lncheierii 
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contractului, si unul supra-adaugat care nu a putut face obiectul in concrete a unei 
previzionari de catre niciuna dintre acestea, rise care trece dincolo de puterea de 
prevedere a cocontractantilor si care tine de intervenirea unor elemente ce nu puteau fi 
avute In vedere la momentul a quo.[ ... ] Insa, odata constatata depasirea riscului inerent 
contractului §i survenirea celui supra-adaugat, interventia asupra acestuia devine 
obligatorie si trebuie sa fie efectiva. fie In sensul incetarii, fie In eel al adaptarii sale 
noilor conditii, ea producand efecte juridice pentru viitor, prestatiile deja executate 
ramanand castigate contractului." 

Prima instants a analizat condittile impreviziunii In raport de Decizia Curtii 
Constitutionale nr. 623/25.10.2016, 

Potrivit par.96-97 din Decizia nr.623/2016 96, in esenta, impreviziunea 
intervine cand in executarea contractului a survenit un eveniment exceptional §i 
exterior ce nu putea fi prevazut In mod rezonabil la data incheierii contractului In 
privinta amplorii §i efectelor sale, ceea ce face excesiv de oneroasa executarea 
obligatiilor prevazute de acesta. Drept urmare, clauzele contractului cu executare 
succesiva In timp trebuie adaptate In mod adecvat la noua realitate In masura survenirii 
unui rise care se circumscrie ideii de impreviziune. In acest context, Curtea retine ca 
determinarea imprejurarilor care justifica aplicarea impreviziunii, concept derivand din 
buna credinta care trebuie sa caracterizeze executarea contractului, trebuie realizata 
tinandu-se cont de ideea de rise al contractului. Acesta trebuie analizat dintr-un punct 
de vedere bivalent atunci cand acesta se materializeaza: astfel, contractul In sine 
presupune un rise inerent asumat 1n mod voluntar de cele doua parti ale contractului, In 
baza autonomiei lor de vointa, principiu care caractcrizeaza materia incheierii 
contractului, §i unul supra-adaugat care nu a putut face obiectul in concreto a unei 
previzionari de catre niciuna dintre acestea, rise care trece dincolo de puterea de 
prevedere a cocontractantilor §i care tine de intervenirea unor elemente ce nu puteau fi 
avute In vedere la momentul a quo. 

Impreviziunea vizeaza numai riscul supra-adaugat si, 'in conditiile intervenirii 
acestuia, este menita sa reamenajeze prestatiile la care partile s-au obligat In conditiile 
noii realitati economice/juridice. Ea nu are drept scop revenirea la prestatiile de la 
momentul a quo al incheierii contractului de credit sau la riscul acceptat de catre part! 
la acelasi moment, fiind, asadar, straina acestora, dar ofera o baza legala pentru 
adaptarea sau incetarea contractului. Adaptarea are loc atunci cand utilitatea socials a 
contractului poate fi mentinuta, pe cand incetarea atunci cand In cazul intervenirii 
noilor conditii contractul I§i pierde utilitatea sociala, 

In consecinta, Curtea retine ca revine, In primul rand, partilor obligatia de a 
renegocia contractul, iar, In al doilea rand, renegocierea trebuie sa fie una efectiva prin 
raportare la noua realitate. 

In ceea ce priveste miisurile pe care instanta de judecata le poate pronunta, in 
aplicarea teoriei impreviziunii, Curtea Constitutionals arata ca instanta de 
judecata, ,,care este independentii in aprecierea sa, va putea face aplicarea impreviziunii 
panii la limita superioarii impusii de Legea nr. 77 /2016 (predarea imobilului ~i stingerea 
datoriilor principale si accesorii). Cu alte cuvinte, in lipsa acordului piirtilor si in temeiul 
art. 969 si art. 970 din Codul civil din 1864, respectiv al Legit nr. 77 /2016, instanta 
judeciitoreascii va pronunta o hotarare prin care va dispune fie adaptarea contractului 
fnforma pe care o decide,fie incetarea sa." (Decizia nr. 623/2016 - par. 121) 

Curtea Constitutionala a stabilit neechivoc posibilitatea instantei de judecata de a 
face adaptarea contractului, solutie pe care Legea nr. 77 /2016 n-o permitea, dar prin 
care se poate atinge obiectivul urrnarit, 'in cadrul teoriei impreviziunii, de a reechilibra 
raportul juridic obligational. 

In cond. par.49 din Decizia nr.62/2017 adaptarea la noile conditii se poate efectua 
inclusiv printr-o conversie a ratelor de plata In moneda nationala la un curs de schimb 
pe care instanta 11 poate stabili In functie de circumstantele concrete ale cauzei ln scopul 
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reechilibrarii obligatiilor, curs valutar care poate fi eel de la data Incheierii contractului, 
eel de la data survenirii evenimentului imprevizibil sau eel de la data efectuarii 
conversiei. 

Curtea a aratat ca prevederile legale mentionate trebuie sa se aplice doar 
debitorilor care, desi au actionat cu buna-credinta, in conformitate cu dispozitiile art.57 
din Constitutie, nu 'i§i mai pot Indeplini obligatiile ce rezulta din contractele de credit 'in 
urma intervenirii unui eveniment exterior §i pe care nu I-au putut prevedea la data 
lncheierll contractului de credit. 

Prin aplicarea teoriei impreviziunii se realizeaza un just raport de 
proportionalitate intre interesele generale si particulare, pe de o parte intre protectia 
consumatorilor care din punct de vedere al puterii lor economice se afla intr-o evidenta 
relatie de inferioritate §i, pe de alta parte, interesul profesionistilor In incasarea 
creantelor izvorate din contractul de credit. 

Pe aspectul impreviziunii instanta observa ca, situatiile pe care partile au contat 
la incheierea contractului constituie insasi baza sau fundamentul acestuia, s-au 
modificat tn mod imprevizibil si executarea obligatiei pentru una dintre partt a devenit 
mai dificila si excesiv de oneroasa, prin ruperea echilibrului contractual in urma 
schimbarii imprejurarilor s-a ajuns ca efectele actului juridic sa fie altele decat cele pe 
care partile la momentul incheierii contractului au inteles sa le stabileasca si care sa fie 
obligatorii pentru ele. Impreviziunea contractuala este prejudiciul pe care tl sufera una 
dintre partile contractante ca urmare a dezechilibrului grav de valoare care intervine 
intre prestatiile sale si contraprestatiile celeilalte parti, tn cursul executarii contractului, 
dezechilibru cauzat de conjunctura economica. mai ales de fluctuatiile monetare. 

Fiind vorba de un contract de credit ipotecar incheiat in cursul anului 2007 , 
sub imperiul codului civil de la 1864, atat doctrina cat si practica au recunoscut 
posibilitatea aplicarii teoriei impreviziunii in cazul in care dupa momentul incheierii 
contractului , pe parcursul executarii, survine un eveniment exceptional si extrinsec 
vointei partilor ce nu putea fi prevazut in mod rezonabil de acestea la momentul 
incheierii contractului si care ar face deosebit de oneroasa executarea obligatiei al caror 
titulari sunt codebitorii. 

Instanta retine ca, in prezent, acesta obligatie decurgand din contractul de 
credit de a restitui la scadenta ratele de credit si dobanzile aferente precum si celelalte 
costuri intr-o moneda de plata straina care a cunoscut de la data contractarii creditului 
o crestere spectaculoasa in raport de moneda nationala in care imprumutatii ISi incasau 
veniturile facand ca executarea din partea debitorilor consumatori sa devina deosebit 
de oneroasa ca urmare a survenirii acestui eveniment care trece dincolo de capacitatea 
de prevedere a cocontractantilor si care tine de aparitia unor elemente ce nu puteau f 
avute in vedere la momentul a quo. 

Acest rise supraadaugat se refera la cresterea exploziva a monedei CHF in care 
le-a fost acordat imprumutul de bani in raport cu evolutia monedei nationale in care 
acestia isi incasau veniturile , cauza dezechilibrului Intre prestatii survenind ulterior 
lncheierii sale si care poate antrena ruinarea econornica a debitorilor .Pe de alta parte 
se constata ca din inscrisurtle depuse la dosar nu rezulta faptul ca intimatii obtin 
venituri care sale permits indephnirea obligatiilor de plata a ratelor de credit,veniturile 
fiind egale cu ratele . 

Prin aplicarea teoriei impreviziunii se rcalizeaza un just raport de 
proportionalitate intre interesele generale si particulare, pe de o parte lntre protectia 
consumatorilor care din punct de vedere al puterii lor economice se afla intr-o evidenta 
relatie de inferioritate si, pe de alta parte, interesul profesionistilor In incasarea 
creantelor izvorate din contractul de credit. 

Nu se pune problema in speta a imposibilitatii analizei impreviziunii deoarece 
partile nu au inserat 'in contractul lor clauze de indexare, care vor face sa varieze pretul W
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'in functie de evolutia unui indice ales de ele sau au convenit ca 'in anumite situatii sa 
revizuiasca contractul lor, amiabil sau recurgand la un judecator . 

Dupa constatarea intervenirii unui rise supraadaugat In derularea contractului de 
credit, vor fi evaluate, 'in considerarea circumstantelor specifice fiecarui contract de 
credit, remediile care urrneaza a fi dispuse, adaptarea sau, dupa caz, incetarea 
contractului. Dar, indiferent care dintre cele doua solutii va fi adoptata, aceasta va 
trebui sa respecte exigenta ca riscul supraadaugat sa fie suportat impreuna de debitor 
§i creditor, In mod echitabil. 0 asemenea exigenta este irnpusa, pe de o parte, de faptul, 
subliniat de Curte in paragraful 102 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, ca 
niciuna dintre parti nu este culpabila de aparitia evenimentului si, pe de alta parte, de 
faptul, de asemenea subliniat in decizia mentionata , ca echitatea, corolar al bunei- 
credinte, guverneaza contractul civil de la nasterea sa pana la epuizarea tuturor 
efectelor, independent de existenta unei clauze exprese 'in cuprinsul contractului. Cu 
alte cuvinte, insasi natura conceptului de rise supraadaugat, premisa constatarii 
impreviziunii contractuale, impune, cu necesitate, ca acesta sa fie suportat impreuna de 
partile contractului de credit. 

Adaptarea pe cale judiciara a contractului trebuie sa survina doar atunci cand 
negociertle dintre parti, vizand efectele situatiei imprevizibile, au esuat, 

Pe aspectul impreviziunii din perspectiva conditiei obiective, se observa ca 
situatiile pe care partile au contat la inchelerea contractului constituie 'insa~i baza sau 
fundamentul acestuia, s-au modificat 'in mod imprevizibil si executarea obligatiei 
pentru una dintre parti a devenit mai dificila si excesiv de oneroasa, prin ruperea 
echilibrului contractual in urma schimbarii imprejurarilor s-a ajuns ca efectele actului 
juridic sa fie altele decat cele pe care partile la momentul incheierii contractului au 
inteles sa le stabileasca si care sa fie obligatorii pentru ele. lmpreviziunea contractuala 
este prejudiciul pe care ii sufera una dintre partile contractante ca urmare a 
dezechilibrului grav de valoare care intervine intre prestatiile sale si contraprestatiile 
celeilalte parti, 'in cursul executarii contractului, dezechilibru cauzat de conjunctura 
econornica, mai ales de fluctuatiile monetare . 

Banca a acordat consumatorului suma de 139.114 CHF pentru o perioada de 30 
de ani, instanta retinand valoarea ce a fost achitata de catre consumator. 

La momentul contractarii creditului 1 CHF-2.0043 lei , creditul fiind in cuantum de 
278826 lei ,cu o rata de 1080 lei , iar la data transmiterii notificarii 1 CHF - 4.09, rata 
crescand de la 1080 lei la 2829 lei, iar soldul fiind in cuantum de 128.871CHF ( 527.007 
lei). 

Se retine totodata ca de la momentul acordarii creditului si pana la momentul 
transmiterii notificarii rata a crescut cu un procent de 83 %. 

Pe de alta parte, apelanta a platit ratele timp de 8 ani,, achitand pana la momentul 
notificarii suma de 55.582 CHF (200.095 lei). 

Se poate aprecia in sensul in care o adaptare a contractului printr-o conversie ln lei 
la un curs red us nu constituie o dezechilibrare a contractului, soldul in lei fiind mai 
mare decat eel contractat initial. 

Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca este indeplinita si conditia subiectiva a 
impreviziunii, apelant fiind despartita in fapt si avand in ingrijire doi copii minori. 

Cu privire la veniturile obtinute, se constata ca la momentul 2007 din 3746 lei la o 
rata de 1080 lei ,apelanta ramanea cu 2700 lei lunar pentru cheltuielile zilnice, iar in 
prezent ramane cu 1300 lei, tinand cont si de faptul ca are doi copii minori . 

lnstanta , in activitatea de evaluare a impreviziunii, distinge intre consumatorii 
care nu pot sii piiiteascii :;i cei care nu vor sci plateasca creditul, ultimilor nefiindu-le 
aplicabila, impreviziunea - efectul acestei observatii restrange sever aplicabilitatea 
legii la o impreviziune determinata subiectiv. 

Raportat situatiilor particulare, instanta poate dispune o masura inferioara de 
reechilibrare a contractului, 'in sensul ca nu ar fi tinuta sa aplice neaparat limita maxima 
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Admite apelul declarat de apelanta-parata ILIESCU (FOSTA OLTEANU) DIANA- 
MARIA CNP 2860903420104, dorniciliata In Bucuresti, strada Lt. Gheorghe Negel nr. 
68, sector 6, cu domiciliul procesual ales In vederea efectuarii tuturor cornunicarilor 
procesuale, la Cab. Av. Burada Alexandra, cu sediul in Bd. Pache Protopopescu, nr. 31, et. 
2, ap. 3, sect. 2, Bucuresti Impotriva Sentintei Civile nr.6333/05.10.2018 pronuntata de 
[udecatoria Sectorului 6 Bucuresti, In dosarul nr. 14735/303/2016, In contradictoriu cu 
intimata-reclamanta CREDIT EUROPE BANK NV, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul 
Timisoara nr.26Z, Anchor Plaza - corp C, etaj 1, sector 6, identificata prin cod unic de 
inregistrare 17012727 si numar de ordine In Registrul Comertului }40/20170/2004, ~i 
sediul ales la SCA Eversheds Lina & Guia, In Bucuresti, Calea Victoriei nr.145, Victoria 
Center, etaj 9, sector 1. 

Schimba In tot sentinta apelata In sensul ca: 
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a remediului legal - «darea 'in plata», putand sa adopte masuri pe care le putem 
considera clasice 'in dreptul impreviziunii (adaptarea prestatiilor, ajustarea acestora, 
incetarea contractului 'in conditiile indicate de instants, precedate toate de o incercare 
esuata de renegociere). 

ln conditiile in care instanta de judecata dispune adaptarea contractului, consecinta 
este reducerea obligatiei de plata, devcnita excesiv de oneroasa, pana la o limita 
rezonabila si echitabila pentru debitor si creditor. 

Se va retine si sustinerea apelantei cu privire la analiza cursului CHF-LEU in anii 
anteriori incheierii contractului, apreciere care 'in acea perioada nu a depasit ·20%, 
precum si prin raportare la evolutia celorlalte monede monedei de referinta EURO, in 
urma unei analize a cursului pe perioada dcrularii contractului rezultand acelasi fapt. 

Prin Directiva 17 /2014 - art.23 alin.4 si 6 - s-a considerat necesara informarea 
imprumutatului din Contractul de credit, de catre institutia Bancara, In momentul in 
care moneda straina tn care a fast luat imprumutul inregistreaza o crestere de 20% fata 
de momentul tncheierii contractului 'in raport de moneda 'in care imprumutatul 
realizeaza venituri. 

Rezulta astfel ca o apreciere de 20% se considcra normals §i previzibila de catre 
parti, nereprezentand un rise supra-adaugat. 

Depasirea acestei valori, conduce la dezechilibrarea raportului contractual in 
dezavantajul celui care suporta riscul valutar, legiuitorul european impunand existents 
in Contractele incheiate cu consumatorii, a unui mecanism de conversie a creditului in 
alta moneda. 

Constatand perturbarea echilibrului contractual In defavoarea imprumutatului, 
retinand totodata ca nu s-a probat si nici nu s-a invocat din partea apelantei o 
imposibilitate financiara in sensul mentinerii relatiei contractuale, tribunalul apreciaza 
ca reparatia potrivita pentru restabilirea echilibrului contractual este adaptarea 
contractului - ca forma de aplicare a principiului echitatii si bunei-credinte,tribunalul 
urmand a restabili echilibrul contractual, respectand pe cat posibil vointa partilor. 

Se va avea in vedere adaptarea contractului la cursul CHF initial + 20 % , formula 
mentionata fiind in masura de a restabili pentru viitor echilibrul contractual, 
reconfigurand prestatiile partilor fara o ingerinta de natura a afecta relatiile 
con tr actual e. 

Pentru considerentele expuse tribunalul, retinand <lisp. legale evocate si 
prevalandu-se de art.480 NCPC si art.7 alin.3 din Legea nr.77 /2016, va admite apelul, 
va schimba In tot sentinta apelata in sensul ca va respinge contestatia ca neintemeiata si 
va dispune adaptarea contractului la un curs din data acordarii plus o marja de 20 %. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
iN NUMELE LEGII 

DECIDE: 
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Red.jud. A.R. 
Dactilo. F.1./ 4 ex. 
judecatoria Sectorului 1 Bucuresti- dosar nr, 14735/303/2016 
ludecator fond Vlad Ionut Severincu 
Ex . 

GREFIER, 
Gabriela Petre 

Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare. 
Recursul se depune la Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Civila, 
Pronuntata prin punerea minutei la dispozitia partilor prin grefa instantei, azi, 

11.06.2019. 

%. 

Respinge contestatia ca neintemeiata. 
Dispune adaptarea contractului la un curs din data acordarii plus o maria de 20 

JUDECA.TOR, 
Monica Nica 

PRE$EDINTE, 
judeciitor Andreea Riiducanu 
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