
 

 

 

 

 

Domnule Președinte, 

 

Subsemnatul, (…), domiciliat în (…), CNP (…), IBAN (…), e-mail: (…), nr. tel.: (…), 

în calitate de consumator în cadrul contractului de credit încheiat cu pârâta,  

 

în contradictoriu cu  

 

Pârâta SA, cu sediul în (…), CUI (…), IBAN (…), e-mail: (…), tel: (…), fax: (…)  

 

în temeiul art. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 

încheiate între comercianți și consumatori și al art. 996 și urm. din Noul Cod de 

procedură civilă, formulez prezenta  

 

Cerere de emitere a unei ordonanțe președințiale,  

 

prin care solicit Onoratei Instanțe să dispună ca, până la soluționarea definitivă pe 

fond a dosarului nr. (…), aflat pe rolul (…), să dispună: 

1. Suspendarea efectelor clauzelor contractuale care stabilesc întregul risc 

valutar în sarcina consumatorului (art. …, …, … din contractul de credit) și al 

căror caracter abuziv este analizat în procesul pe fond, respectiv stabilizarea 

temporară a cursului de schimb valutar CHF/Leu, la nivelul de la data semnării 

contractului subsemnatului, respectiv la cursul de (…) lei/CHF; 

2. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul 

litigiu. 

Cu titlu prealabil, 

Subsemnatul învederez Onoratei Instanțe faptul că potrivit art. 29 lit. f) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, prezenta 

cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

În acest sens, în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, solicit să se constate 

că față de împrejurarea că am semnat contractul de credit nr. (…) în afara oricărei 

activități comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, subsemnatul 
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dețin calitatea de consumator. Această împrejurare rezultă din destinația 

împrumutului contractat, astfel cum este menționată în contract. În plus, potrivit art. 2 

alin. (3) din Legea nr. 193/2000, solicit să se constate calitatea de profesionist a 

pârâtei, care în cadrul raporturilor contractuale a acționat în baza activității sale 

comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. 

În temeiul art. 996 alin. (3), solicit ca în cazul în care prezenta cerere va fi admisă, 

executarea să se facă fără somație sau fără trecerea vreunui termen. De 

asemenea, în temeiul art. 998 alin. (2), solicit ca judecarea prezentei cereri să se 

facă fără citarea părților.  

Precizez că, în baza art. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, precum si 

in conformitate cu art. 6 din Directiva 13/1993, consumatorul poate să constate 

personal sau prin organele abilitate caracterul abuziv al unor clauze contractuale, 

acestea încetându-şi efectele în privinţa consumatorului. In privința contractelor de 

credit emise de pârâtă în perioada 2006-2010, un mare număr de clienți au constatat 

caracterul abuziv al unor clauze inserate în aceste contracte. Acest fapt este, în 

prezent, notoriu, nefiind nevoie de vreo probă în acest sens. Întrucât nu este de 

presupus că pârâta va accepta suspendarea unilaterală a plăţii de către consumator, 

până la remedierea clauzelor abuzive, considerăm că singura modalitatea juridică 

pentru a se da efect acestui text legal este cererea de faţă prin care solicităm 

suspendarea pe baza de ordonanţă preşedinţială. 

 

Scurtă prezentare a situației de fapt 

 

(aici trebuie descris modul cum a fost acordat creditul, cursul de la data semnării 

contractului, problema gravă prin care trece consumatorul) 

Pentru a evidenția această măsură nu este de natură a prejudicia fondul, în cazul în 

care Onorata Instanță va admite prezenta cerere, având în vedere caracterul provizoriu 

al acestei măsuri, îmi asum faptul că în cazul respingerii acțiunii pe fond, voi fi 

obligat să achit băncii sumele de bani ce ar rezulta din diferența de curs valutar, de 

care voi beneficia în temeiul ordonanței.  

 

I. Jurisprudența CJUE 

I.1. Principiul supremației dreptului european și efectul obligatoriu al 

hotărârilor CJUE 

Conform principiului supremaţiei, dreptul european are o valoare superioară faţă de 

legislaţiile naţionale ale statelor membre. Principiul supremaţiei este valabil pentru 
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toate actele europene care au caracter obligatoriu. Statele membre nu pot aşadar să 

aplice o normă naţională care ar fi contrară dreptului european. 

CJUE a consacrat principiul supremaţiei în hotărârea Costa împotriva Enel din data de 

15 iulie 1964. În această hotărâre, Curtea declară că legislaţia emisă de instituţiile 

europene se integrează în sistemele juridice ale statelor membre, care sunt obligate să 

o respecte. Dreptul european are atunci supremaţie asupra legislaţiilor naţionale. 

Principiul supremaţiei garantează superioritatea dreptului european asupra legislaţiilor 

naţionale. Acesta este un principiu fundamental al dreptului european. Dreptul 

naţional nu este nici anulat şi nici abrogat, însă caracterul său obligatoriu este 

suspendat. 

Puterea judiciară se supune, de asemenea, principiului supremaţiei. De fapt, dreptul pe 

care îl generează, jurisprudenţa, trebuie să respecte dreptul Uniunii. 

Judecătorul naţional are, de asemenea, obligaţia de a asigura respectarea principiului 

supremaţiei. După caz, acesta poate să utilizeze procedura întrebărilor preliminare, 

dacă există îndoieli privind aplicarea acestui principiu. Într-o hotărâre din 19 iunie 

1990 (Factortame), Curtea de Justiţie a stabilit că o instanţă naţională, în cadrul 

pronunţării unei hotărâri preliminare privind valabilitatea unei norme naţionale, 

trebuie să suspende fără întârziere aplicarea acestei norme, în aşteptarea soluţiei 

preconizate de Curtea de Justiţie şi a hotărârii pe care instanţa o va lua privind fondul 

acestei chestiuni. 

Hotărârea preliminară a CJUE (art. 267 TFUE) este obligatorie pentru instanţa de 

trimitere, dar numai în privinţa litigiului în cadrul căruia a fost formulată chestiunea 

prejudicială. În cazul în care CJUE a fost sesizat de către o instanţă a cărei decizie 

este supusă unei căi de atac, hotărârea preliminară a CJUE este obligatorie şi pentru 

instanţa care soluţionează calea de atac în acest litigiu. 

De fapt, hotărârile CJUE au caracter obligatoriu pentru toate instanţele tuturor 

statelor membre, fiindcă, potrivit art. 267 alin. 1 TFUE, instanţa care 

intenţionează să interpreteze în alt fel norma europeană deja interpretată de 

CJUE are obligaţia ca, anterior deciziei sale, să se adreseze Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene, motivându-şi opinia divergentă şi solicitând o nouă hotărâre 

în chestiunea aflată în discuţie. Această obligaţie de sesizare „de divergenţă” există 

indiferent dacă instanţa naţională este o instanţă de ultim grad de jurisdicţie sau 

hotărârea sa poate fi atacată. 

Mai mult, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin.2 din Constituţia României, 

prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte 

reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile 

contrare din legile interne.  
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Conform dispoziţiilor tratatelor constitutive ale UE, precum şi conform Tratatului de 

aderare a României la UE, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dată în 

aplicarea și interpretarea reglementărilor comunitare europene, au caracter 

obligatoriu.  

Aşadar, jurisprudenţa CEJ, inclusiv cele de mai jos au caracter obligatoriu în dreptul 

intern şi înlătură de la aplicare orice alte dispoziţii contrare din dreptul intern.       

I.2. Hotărâri CJUE aplicabile prezentei cauze 

I.2.1. Decizia Curţii Europene de Justiţie, cauza Elisa María Mostaza Claro vs 

Centro Móvil Milenium SL, Cauza C-168/05
1
  : 

“36. Importanţa protecţiei consumatorului a determinat în mod particular legislaţia 

comunitară să prevadă, în art.6 paragraf.1 al Directivei, că clauzele abuzive cuprinse 

într-un contract încheiat între un consumator si un profesionist nu sunt obligatorii 

pentru consumator [n.n., Gh. P.]. Aceasta este o dispoziţie imperativă care, având în 

vedere poziţia de inferioritate a unei părţi a contractului, este menită să înlocuiască 

echilibrul formal pe care contractul îl stabileşte între drepturile şi obligaţiile părţilor 

contractante, şi are ca efect impunerea unui echilibru real, care restabileşte egalitatea 

între părţi.  

37. Mai mult, directiva, al cărei scop  este acela de a consolida protecţia 

consumatorului, constituie, potrivit art.3 paragraf.1 lit. t) din Tratatul Comunităţilor 

Europene, o măsură indispensabilă pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate 

Comunităţilor Europene şi, în particular, pentru ridicarea standardului de viaţă şi a 

condiţiilor de viaţă pe tot teritoriul acestora (a se vedea, prin analogie, art.81 TCE, Eco 

Swiss, paragraf 36). 

38. Natura şi importanţa interesului public pe care se bazează protecţia conferită de 

directivă consumatorului  justifică, mai mult, ca instanţa naţională să fie obligată să 

aprecieze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale, compensând în 

felul acesta dezechilibrul care există între consumator şi profesionist, vânzător sau 

furnizor.” 

I.2.2. In cauzele Océano Grupo Editorial SA vs Roció Murciano Quintero (C-

240/98), Salvat Editores SA vs José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José 

Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) si Emilio 

Viñas Feliú (C-244/98)
2
,  instanţa europeană a subliniat urmăroarele: 

                                           
1
 Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 26 octombrie 2006, în cauza Elisa María Mostaza Claro împotriva 

Centro Móvil Milenium SL, Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Audiencia Provincial 

de Madrid - Spania. Cu privire la Directiva 93/13/CEE, Cauza C-168/05,  culegerea de jurisprudenţă a Curţii 

Europene a Justiţiei 2006 pagina I-10421.  

2
 Hotărârea Curţii din data de 27 iunie 2000. A se vedea si cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri 

preliminare: Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona – Spania, cu privire la Directiva 93/13/CEE, 
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“27. Aşa cum a observat şi Avocatul general în opinia sa, sistemul de protecţie oferit 

de directivă răspunde ideii potrivit căreia situaţia inegală între consumator şi 

profesionist nu poate fi compensată decât printr-o intervenţie pozitivă, exterioară 

părţilor din contract. Este motivul pentru care art.7 din directivă, care, la paragraful  

1, impune statelor membre să implementeze măsurile necesare, adecvate şi eficiente 

pentru a determina încetarea utilizării clauzelor abuzive, precizează totodată în 

paragraful 2 că măsurile trebuie să cuprindă, printre altele, permisiunea acordata 

asociaţiilor consumatorilor de o instanţa de judecată pentru a aprecia dacă unele clauze 

redactate cu caracter general sunt abuzive şi pentru a obţine, dacă este cazul, 

interzicerea lor, chiar şi atunci cand acele clauze nu au fost utilizate în cadrul unor 

contracte determinate. 

28.(…) Competenţa instanţelor de judecată de a examina, chiar din oficiu, caracterul 

abuziv al unei clause, constituie un mijloc corespunzător, pe de o parte, atingerii 

rezultatului urmărit de art.6 al Directivei, şi anume preventia fata de situatiile in care 

consumatorii individuali ar fi obligati să respecte o clauză abuzivă, iar pe de altă parte, 

atingerii obiectivului vizat de art.7, din moment ce insăşi analiza instanţei  poate avea 

efect desuasiv şi poate contribui la prevenirea utilizării de clauze abuzive în 

contractele încheiate de profesionişti cu consumatorii.” 

“26. Avocatul general apreciaza că a recunoaşte judecătorului puterea de a declara din 

oficiu ca nule clauzele abuzive ale unui contract se încadrează pe deplin în contextul 

general al protecţiei speciale pe care directiva tinde să o recunoască interesului 

colectivităţii care, făcând parte din ordinea publică economică, depăşeşte interesele 

specifice ale unor părţi. Există, cu alte cuvinte, un interes public ca aceste clauze 

prejudiciabile pentru consumator să nu-şi producă efectele.” 

I.2.3. CEJ a recunoscut consumatorului, în cauza Cofidis
3
, dreptul la protecţia 

reglementata de legislația europeana a protecției şi în situaţiile în care acesta, din 

diferite raţiuni, nu a semnalat caracterul abuziv al clauzelor: 

“34 Protecţia pe care directiva o conferă consumatorilor se aplică şi cazurilor în care 

consumatorul, care a încheiat cu profesionistul un contract ce conţine clauze abuzive 

eşuează în a remarca natura abuzivă a clauzelor, fie pentru că nu este conştient de 

drepturile sale, fie pentru că a fost obligat să le aplice având în vedere costurile sau 

procedurile judiciare pe care acestea le-ar fi presupus.” 

                                                                                                                       

Cauze conexate C-240/98 până la C-244/98, Culegerea de jurisprudenţă a Curţii Europene a Justiţiei 2000, 

pagina I-04941.  

 

3
 Hotărârea în cauza Cofidis SA şi Jean-Louis Fredout, Cauza C-473/00, hotărârea Curţii, a 5a Camera, 21 

noiembrie 2002, paragraful 34.  
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I.2.4. În cauza Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
4
, consfinţeşte 

dreptul statelor de a aplica o protecţie mai mare consumatorilor decât minimul 

stabilit de directivă, şi permite instanţelor naţionale constatarea caracterului abuziv al 

clauzelor contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau 

caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de 

bunurile furnizate in schimbul acestora, pe de alta parte, chiar daca aceste clauze 

sunt redactate în mod clar și inteligibil. Astfel, curtea a statuat că:  

“28 Cu toate acestea, astfel cum prevede în mod expres al doisprezecelea considerent 

al său, directiva nu a realizat decât o armonizare parțială si minimală a legislațiilor 

interne referitoare la clauzele abuzive, recunoscând totodată statelor membre 

posibilitatea de a asigura consumatorilor un nivel mai ridicat de protecție decât cel pe 

care aceasta îl prevede. 

29 Astfel, articolul 8 din directivă prevede în mod expres posibilitatea statelor membre 

de a „adopta sau [de a] menține cele mai stricte dispoziții compatibile cu tratatul în 

domeniul reglementat de […] directivă, pentru a asigura consumatorului un nivel 

maxim de protecție”. 

40 […] statele membre nu pot fi împiedicate să mențină sau să adopte, cu privire la 

totalitatea domeniului reglementat de directivă, inclusiv articolul 4 alineatul (2) din 

aceasta, norme mai stricte decât cele prevăzute de directivă, cu condiția ca acestea să 

asigure consumatorilor un nivel de protecție mai ridicat. 

44 […] articolul 4 alineatul (2) si articolul 8 din directivă trebuie interpretate în sensul 

că nu se opun unei reglementări naționale […] care autorizează un control 

jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea 

obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al prețului sau remunerației, 

pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de 

altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar si inteligibil.” 

I.2.5. În cauza C‑415/11, Mohamed Aziz v. Caixa d’Estalvis de Catalunya, 

Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), (paragraf 76) Curtea, analizând noțiunea de 

„dezechilibru semnificativ” în detrimentul consumatorului susține că aceasta trebuie 

apreciată prin intermediul unei analize a normelor naționale aplicabile în lipsa unui 

acord între părți, pentru a evalua dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează 

pe consumator într-o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută 

de dreptul național în vigoare. De asemenea, este relevant în acest scop să se 

procedeze la o examinare a situației juridice în care se găsește consumatorul 

menționat având în vedere mijloacele de care dispune, potrivit reglementării 

naționale, pentru a face să înceteze utilizarea clauzelor abuzive. 

                                           
4
 Hotărârea Curţii, Camera întâi, 3 iunie 2010, Cauza C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 

împotriva Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), paragrafele 28-29, 40, 44 
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I.2.6.  Într-o cauză recentă, respectiv C - 26/13, Kasler şi Kaslerne Rabai referitoare 

la Directiva 93/13/CEE şi, mai precis, la aprecierea caracterului abuziv al clauzelor 

prevăzute în contracte de împrumut ipotecar încheiat în valută garantat printr-o 

ipotecă, C.J.U.E. a statuat că: „1) termenii „obiectul principal al contractului” nu 

acoperă o clauză, cuprinsă într‑un contract de împrumut încheiat în monedă străină 

între un vânzător sau un furnizor și un consumator și care nu a făcut obiectul unei 

negocieri individuale, precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia 

pentru calcularea ratelor împrumutului se aplică cursul de schimb la vânzare al 

acestei valute, decât în cazul în care se constată – ceea ce revine în sarcina instanței 

de trimitere să verifice având în vedere natura, economia generală și prevederile 

contractului, precum și contextul său juridic și factual – că respectiva clauză 

stabilește o prestație esențială a acestui contract care, ca atare, îl caracterizează; 

 

o astfel de clauză, în măsura în care cuprinde o obligație pecuniară a consumatorului 

de a plăti, în cadrul ratelor împrumutului, sumele care rezultă din diferența dintre 

cursul de schimb la vânzare și cursul de schimb la cumpărare ale monedei străine, nu 

poate fi considerată ca cuprinzând o „remunerație” al cărei caracter adecvat în 

calitate de contrapartidă a unei prestații efectuate de împrumutător să nu poată face 

obiectul unei aprecieri pentru a se stabili dacă este abuzivă în temeiul articolului 4 

alineatul (2) din Directiva 93/13. 

 

2) Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că, în 

ceea ce privește o clauză contractuală precum cea în discuție în litigiul principal, 

cerința potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar și 

inteligibil trebuie înțeleasă ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie 

inteligibilă pentru consumator din punct de vedere gramatical, ci și ca contractul să 

expună în mod transparent funcționarea concretă a mecanismului de schimb al 

monedei străine la care se referă clauza respectivă, precum și relația dintre acest 

mecanism și cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, 

astfel încât acest consumator să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare și 

inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește.” 

Astfel cum rezultă din cele menţionate la pct.57, 58 din hotărâre, CJUE precizează că 

excluderea aprecierii caracterului abuziv al unei clauze se limitează la caracterul 

adecvat al preţului sau remuneraţiei pe de o parte, faţă de serviciile sau bunurile 

furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte şi nu se aplică în cazul invocării unei 

asimetrii între cursul de schimb la vânzare al monedei străine utilizat pentru 

calcularea ratelor şi cursul de schimb la cumpărare al valutei respective utilizat 

pentru calcularea sumei deblocate a împrumutului. Curtea stabileşte că plata, în 

cadrul ratelor împrumutului, a sumelor care rezultă din diferenţa dintre cursul de 
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schimb la vânzare (utilizat pentru calcularea ratelor) şi cursul de schimb la 

cumpărare al monedei străine (utilizat pentru deblocarea împrumutului nu poate fi 

considerată ca fiind o „remuneraţie" pentru serviciile băncii împrumutătoare. 

Decizia CJUE precizează că nu este suficient ca termenii în care se exprimă clauzele 

contractuale să fie inteligibile din punct de vedere gramatical, ci acestea trebuie să 

fie inteligibile din punct de vedere juridic, respectiv consumatorul trebuie să poată 

aprecia consecinţele economice negative pe care le riscă prin încheierea 

contractului. Astfel, contractul trebuie să expună în mod transparent funcţionalitatea 

concretă a mecanismului de schimb al monedei străine, precum şi relaţia dintre acest 

mecanism şi cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, 

astfel încât consumatorul să poată evalua, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, 

consecinţele economice care rezultă din faptul semnării contractului. 

I.2.7. Hotărârea CJUE pronunţată în Cauza C- 453/10, Perenicova vs. SOS finance 

spol, arată la punctul 40: „ În sfârșit, astfel cum rezultă din articolul 6 alineatul (1) 

din Directiva 2005/29, o practică comercială se consideră înșelătoare în cazul în 

care conține informații false și, în consecință, este mincinoasă sau, în orice alt fel, 

inclusiv prin prezentarea generală, induce sau poate induce în eroare consumatorul 

mediu cu privire la unul sau mai multe dintre elementele enumerate la acest articol 6 

alineatul (1) și, în oricare dintre situații, determină sau poate determina o decizie 

comercială pe care consumatorul nu ar fi luat o în altă situație.” 

II. Jurisprudență națională relevantă în prezenta cauză 

II.1. Prin decizia nr. 230 din data de 27.06.2014, pronunțată de Tribunalul Galați în 

cauza Costache Nicoleta vs. Volksbank România S.A., s-a dispus „Admite recursul. 

Modifică în tot sentinţa recurată şi în rejudecare: Admite acţiunea şi în consecinţă : 

Obligă pârâta să convertească în RON creditul acordat reclamantei, la cursul de 

schimb CHF/RON de la data acordării creditului, curs majorat cu 10%. Constată 

nulitatea absolută a clauzei privind comisionul de risc, redenumit comision de 

administrare credit. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 32.017,77 

lei, reprezentând contravaloare comision de risc. Irevocabil. Pronunţată în şedinţă 

publică astăzi, 27.06.2014.” Un aspect important de subliniat este că împotriva acestei 

hotărâri pârâta Volksbank România S.A., a formulat, fără succes, o cerere de revizuire 

ce a făcut obiectul dosarului nr. 4831/121/2014. 

II.2. De asemenea, prin sentința nr. 7477 din 28 noiembrie 2014, pronunțată în 

dosarul nr. 7530/318/2014, Judecătoria Tg. Jiu, în speța Mareș – Medar vs. 

Reifeissen Bank, s-a dispus atât conversia creditului în lei și înghețarea cursului, cât 

și eliminarea din contract a unor clauze relative la comisioane, precum și restituirea 

către reclamant a plăților nedatorate efectuate în baza acestor clauze.  
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Astfel, Instanța reținut că „În ceea ce priveşte clauzele contractuale prin care se 

stipulează efectuarea oricăror plăţi în moneda creditului şi suportarea de către 

consumator a diferenţelor de curs valutar, la momentul încheierii convenţiilor, 

raportat la circumstanţele economice din anul 2008, precum şi la posibilităţile de a 

cunoaşte efectele unor astfel de credite şi implicaţiile clauzelor contractuale pe 

termen lung, contractarea creditului în franci elveţieni s-a prefigurat a fi mai 

avantajoasă faţă de alte oferte de creditare în lei sau în euro. In condiţiile în care 

creditul în franci elveţieni era un produs nou pe piaţă şi în lipsa unor informaţii 

corespunzătoare cu privire la moneda în care reclamantul a contractat 

împrumuturile, respectiv cu privire la istoricul evoluţiei francului elveţian şi riscuri 

generate de variaţiile cursului de schimb valutar, reclamantul s-a obligat să returneze 

sumele împrumutate la termenele şi în cuantumurile menţionate în contracte, având 

ca premisă cursul de schimb valutar CHF - leu din perioada respectivă (1,9-2,1). 

Ulterior însă, pe parcursul derulării contractelor, francul elveţian s-a apreciat într-

un mod galopant, astfel că, raportat la moneda naţională, valoarea acestuia s-a 

dublat, cursul de schimb depăşind valoarea de 4,00 lei/CHF în luna iulie 2010, cu 

repercusiuni grave asupra împrumutaţilor, în ceea ce priveşte posibilitatea de 

îndeplinire a obligaţiilor de plată a ratelor lunare, cu riscul de a puşi în 

imposibilitatea de executare fortuită a contractelor încheiate. Această creştere 

accelerată a valorii francului elveţian în raport cu moneda naţională, precum şi 

cheltuielile generate de mecanismul de schimb valutar, din lei în euro şi din euro în 

franci, lipsa francilor elveţieni de la casele de schimb valutar perioadă mare de timp, 

diferenţele dintre cursul practicat de bancă şi casele de schimb valutar şi, respectiv 

cursul stabilit de B.N.R., diferenţele dintre cursul de vânzare şi cel de cumpărare, au 

condus la majorarea continuă a costurilor contractelor, producând un dezechilibru 

major al prestaţiilor reciproce ale părţilor, în detrimentul împrumutaţilor cu efectul 

obţinerii unor foloase de către banca împrumutătoare fără contraprestaţie. Aşadar s-

a produs o schimbare fundamentală a condiţiilor de contractare, astfel că în prezent 

împrumutaţii sunt obligaţi la prestaţii vădit disproporţionate faţă de cele în 

considerarea cărora s-a manifestat voinţa de a contracta. Prin urmare, au caracter 

abuziv clauzele contractuale prin care se stipulează efectuarea oricare plăţi în 

moneda creditului cu suportarea de către consumator a diferenţelor de curs valutar.” 

II.3. Stabilizarea cursului valutar CHF/Leu la nivelul din data contractării, în ceea ce 

privește acest tip de credite a fost dispusă și de către Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 

4940/30/2014, prin hotărârea nr. 1089/2014 din data de 18.12.2014. Astfel, instanța a 

admis cererea, dispunând, printre altele, „Admite cererea precizată. (…)Obligă pârâta 

să convertească în RON contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu 

ipotecă nr. C2204/1900/5088 acordat reclamantului, la cursul de schimb CHF/RON 

de la data acordării creditului, respectiv 13.09.2007, urmând ca plata acestuia să se 

facă în continuare în lei. (…)”. 
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II.4. Judecătoria Sectorului 2 a admis o cerere de ordonanță președințială până la 

soluționarea unei acțiuni pe fond ce a avut ca obiect constatarea caracterului abuziv al 

unor clauze contractuale. Aceste clauze prevedeau dreptul băncii de a percepe un 

comision de rezervă minimă obligatorie. Argumentele din acțiunea pe fond se 

circumscriau analizei îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 din Legea 193/2000, 

respectiv, calitatea părților de consumator, respectiv profesionist, caracterul 

nenegociat al clauzelor, dezechilibrul contractual generat de introducerea acelor 

clauze precum și impunerea lor cu rea credință de către profesionist. ,Astfel, prin 

hotărârea nr. 2449/17.03.2009, instanța a dispus că „prin simpla pipăire a fondului, se 

constată lipsa oricărui temei al încasării, după data de 31.12.2008, a comisionului în 

discuție, motiv pentru care cererea reclamanților va fi admisp, pârâta urmând a fi 

obligată să suspende încasarea comisionului de rezervă minimă obligatorie, definit în 

art. 5 lit. e din Condițiile speciale ale Convenției de credit nr. 0141617/26.02.2008 

încheiată de părți, până la soluționarea irevocabilă, pe calea dreptului comun, a 

problemei legalității încasării acestui comision.” 

III. Condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale 

În primul rând, reamintesc că în prezenta cauză sunt incidente prevederi specifice 

dreptului protecţiei consumatorilor în ceea ce priveşte procedura ordonanţei 

preşedinţiale. Astfel, art. 6 din Legea nr. 193/2000 statuează: „Clauzele abuzive 

cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate 

prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în 

continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai 

poate continua.” 

Cu alte cuvinte, legiuitorul a stabilit că toate efectele juridice ale clauzelor abuzive 

constatate personal (de subsemnaţii) sunt oprite, urmând ca ulterior prin soluţionarea 

litigiului pe fond să se stabilească modalitatea în care clauzele declarate abuzive vor fi 

înlocuite/modificate în vederea unei eventuale continuări a contractului. În speţa de 

față, nu e vorba doar de o constatare personală, ci şi hotărârile instanţelor judecătoreşti 

mai sus indicate care au constatat caracterul abuziv al acestui gen de clauze.  

În orice caz, proba faptului că subsemnatul am constatat caracterul abuziv al clauzelor 

a căror suspendare o solicit este chiar introducerea acțiunii pe fond, ce are ca obiect 

constatarea nulității absolute a acestor clauze. Or, față de conținutul art. 6 din Legea 

nr. 193/2000, aceste clauze nu trebuie să producă efecte asupra subsemnatului. 

III.1. Aparența dreptului 

III.1.1. În ceea ce privește prezenta cerere, având în vedere că vizează materia 

protecției consumatorilor, aparența dreptului trebuie analizată prin raportare la 

incidența prevederilor legale din această materie. Cu alte cuvinte, afirmarea unei 

aparențe de drept în această materie echivalează cu posibilitatea ca acele clauze a 

căror suspendare o solicit, să fie considerate abuzive. 
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III.1.2. În cadrul acțiunii pe fond, subsemnatul am solicitat constatarea nulității 

absolute a clauzelor regăsite la art. (…) din contractul de credit încheiat cu pârâta, 

pentru încălcarea următoarelor obligații: i) obligaţiile de informare, consultare si 

avertizare a consumatorilor, anterior încheierii contractelor de credit; ii) obligaţia de 

a nu pune în vânzare produse/servicii financiare defectuoase (toxice); iii) obligaţia de 

a nu utiliza practici comerciale înşelătoare; iv) obligaţia de a nu introduce clauze 

abuzive in contractele de credit; 

III.1.3. Efectul admiterii acestei acțiuni este constatarea caracterului abuziv al 

clauzelor care instituie în sarcina subsemnatului întregul risc valutar, consecința 

directă fiind stabilizarea cursului valutar la nivelul de la momentul semnării 

contractului de credit.  

III.1.4. Pentru a face o analiză corectă a aparenței dreptului afirmat trebuie să ne 

raportăm în primul rând la momentul acordării acestor credite, respectiv contextul 

economic de creștere a consumului și a pieței imobiliare fără precedent, încurajate de 

activitatea de creditare practicată mai mult sau mai puțin responsabil de instituțiile de 

creditare. 

III.1.5. Totodată, trebuie observat că în perioada 2006-2008, aceste credite în CHF, au 

fost acordate pentru un număr mare de rate, în general pe zeci de ani. Mai mult, aceste 

credite, nu de puține ori, au fost acordate ca o alternativă „avantajoasă” a situației în 

care consumatorii nu îndeplineau condițiile de eligibilitate pentru credite în altă 

monedă. Consumatorii nu dețineau niciun fel de informații despre specificul acestei 

monede, iar pârâta, în mod culpabil, nu și-a îndeplinit obligațiile menționate. Un alt 

element de natură a naște suspiciuni este că pârâta a ales să acorde aceste credite în 

această monedă, însă în nicio situație împrumutatul nu a primit franci elvețieni, ci lei 

sau alte valute, obținute prin convertirea sumei împrumutate. 

III.1.6. Toate aceste obligații ale băncii pârâte din etapa pre-contractuală (menționate 

la pct. III.1.2 – i-iii) sunt cuprinse în legislația națională și au fost subliniate în 

cuprinsul hotărârilor pronunțate de către CJUE în aplicarea și interpretarea normelor 

europene relative la protecția consumatorilor. Pentru o analiză detaliată a 

neîndeplinirii acestor obligații a se vedea acțiunea pe fondul cauzei anexată prezentei. 

III.1.7. Cu privire la caracterul abuziv al acestor clauze, acesta trebuie analizat pri 

raportare la condițiile stabilite de art. 4 din Legea nr. 193/2000.  

III.1.8. În ceea ce privește calitatea de consumator a subsemnatului, precum și cea de 

profesionist a pârâtei, aceste aspecte au fost învederate în chestiunile prealabile ale 

prezentei cereri. 

III.1.9. În ceea ce privește caracterul nenegociat al contractului din care fac parte 

clauzele atacate, această condiție este îndeplinită deoarece ne aflăm în prezența unui 

contract preformulat, situația tip vizată de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 193/2000, 
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subsemnatul neavând posibilitatea de a influența în vreun fel natura clauzelor 

contractuale.  

III.1.10. Consider ca dezechilibrul semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor în 

defavoarea subsemnaţilor în calitate de consumatori a fost indus prin raportarea sumei 

de restituit la o monedă – francul elveţian, CHF – care: (i) era necunoscută 

subsemnaţilor la momentul încheierii contractelor de credit, subsemnaţii neavând 

niciun fel de informaţii cu privire la stabilitatea acestei monede, evoluţia sa anterioară, 

accesibilitatea ei din perspectiva obţinerii în vederea achitării ratelor lunare; (ii) nu 

era utilizată ca instrument de plată sau ca element de referinţă în contractele 

încheiate pe teritoriul României. Este un fapt notoriu că pe teritoriul României 

singurele valute utilizate pentru efectuarea de plăţi (alternativ cu leul, atunci când 

legea o permite) sunt euro şi USD. De altfel, în cazul acelora dintre subsemnaţii care 

am încheiat contractul de credit în vederea achiziţionării unui imobil, preţul 

contractului de vânzare cumpărare era stabilit în euro, iar nu în CHF; si atunci, si 

acum, aceasta moneda – CHF – se califica in categoria monedelor „exotice”; (iii) ne-a 

fost prezentată de către bancă drept cea mai stabilă monedă, la adăpost de fluctuaţii, 

garanţia stabilităţii fiindu-ne indusă prin referinţele făcute de bancă la emitentul 

acesteia – statul elveţian (asociat de subsemnaţii, în calitate de consumatori 

nespecialişti ai domeniului economico-financiar, cu un simbol al stabilităţii în 

domeniul menţionat). Este notorie, aparenta încredere de care se bucură, în percepţia 

colectivă comună, sistemul financiar şi bancar elveţian; (iv) ne-a fost prezentată de 

către bancă drept element care, la același rating, ne permite să ne împrumutăm mai 

mult decât ne-am fi „calificat” în cazul în care moneda creditului ar fi fost leul, 

euro sau dolarul. În raport de posibilitatea de a obţine, la aceleaşi venituri şi la acelaşi 

rating, un credit de o valoare mai mare, este evident lipsa vreunei opţiuni alternative a 

subsemnaţilor cu privire la moneda creditului, moneda CHF fiindu-ne prezentată ca 

unica opţiune pentru a obţine suma solicitată; (v) se găsea pe piaţa din România într-

o cantitate insuficientă, fapt ce condus inevitabil la o explozie a cursului ca urmare 

a numărului mare de contracte de credit încheiate în această monedă.  

III.1.11. În contractele încheiate de subiecte de drept din România cu parteneri străini 

nu este uzuală plata preţului în CHF, ci în euro sau USD. Chiar si in aceste cazuri, 

moneda CHF este considerata una exotică. Spre deosebire de euro şi dolar, monede 

prezente în cantităţi suficiente pe piaţa românească în calitate de contraprestaţie a 

exportului de mărfuri şi servicii, francul elveţian era şi este puţin prezent pe piaţa 

românească. În condiţiile menţionate, acordarea de credite în CHF: (i) pe de-o parte 

nu a condus la o infuzie de CHF pe piaţă (în concret banca virând, prin conversie 

valutară, lei sau euro în funcţie de moneda în care era stabilit preţul contractelor de 

vânzare-cumpărare pentru plata cărora se încheiaseră contractele de credit); (ii) pe de 

altă parte a condus la o creştere explozivă a cererii de CHF pentru rambursarea ratelor 

de credit, cerere nesustenabilă în condiţiile absenţei acestei monede de pe piaţă. 



Pagina 13 din 17 

Singura consecinţă a fenomenului descris a fost aceea a creşterii explozive a cursului 

de schimb de la aproximativ 1 CHF = 1,8-2 lei la momentul încheierii contractelor de 

credit la 1 CHF = 4,5 lei în prezent, deci o creștere cu 150% a cursului de schimb.  

III.1.12. Ca atare, punerea în piaţă a produselor de creditare în CHF în împrejurările 

economice arătate în finalul punctului 4.2 din acțiunea pe fond, făcea evoluţia 

cursului valutar perfect previzibilă din perspectiva băncii, şi, în acelaşi timp, 

imposibil de anticipat de către subsemnaţii, pe baza nivelului de cunoaştere şi de 

înţelegere. 

III.1.13. În final, dovada cea mai clară a existenţei unui dezechilibru semnificativ 

între drepturile şi obligaţiile părţilor este dat de faptul că numai subsemnaţii suntem 

obligaţi să suportăm riscul valutar. Caracterul semnificativ al acestui dezechilibru 

este dat de împrejurarea că deprecierea leului faţă de francul elveţian a fost una 

extrem de ridicată, de peste 200%. 

Pentru o analiză detaliată a aparenței dreptului, a se vedea acțiunea pe fond anexată 

prezentei. 

III.2. Caracterul provizoriu al măsurii solicitate a fi dispuse de către instanță 

III.2.1. Această condiţie este îndeplinită dacă, prin pronunţarea ordonanţei, instanţa nu 

se dezînvesteşte de soluţionarea fondului litigiului, pe care de altfel nu l-a abordat, ci 

doar asupra aparentei dreptului. Pentru a fi îndeplinită această condiţie, instanţa de 

judecată nu trebuie să dispună măsuri cu caracter definitiv, ci numai provizorii si 

temporare. Or, din petitul acţiunii rezultă cu multă uşurinţă că prin prezenta cerere am 

solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri cu caracter vremelnic, din moment ce 

suspendarea efectelor clauzelor contractuale şi implicit a plăţii ratelor si accesoriilor  

îşi produce efectele până la soluţionarea litigiului pe fond. 

III.2.2. În doctrina recentă
5
, se afirmă că „măsuri precum sistarea lucrărilor de 

construire, permiterea accesului într-un spațiu proprietate comună, suspendarea 

efectelor unui act juridic, până la soluționarea litigiului vizând valabilitatea 

acestuia sau reluarea furnizării utilităților până la stabilirea cuantumului exact al 

debitului contestat, în legătură cu care se invocă compensarea, îndeplinesc cerința 

caracterului provizoriu și pot face obiectul unei cereri de ordonanță președințială, 

dacă, în fiecare caz concret, sunt întrunite și celelalte condiții.”  

                                           
5
 G. Boroi, O. Spineanu-Matei, ș.a. Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, Vol. II, Ed. 

Hamangiu, București 2013, p. 573. 
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III.2.3. În doctrina aferentă Noului Cod de procedură civilă
6
, se precizează că în 

conținutul caracterului provizoriu al măsurii luate prin ordonanța președințială, pe 

lângă ideea de măsură temporară se impune ca aceasta să aibă și un caracter reversibil. 

III.2.4. Consider că măsura ce se solicită a fi luată prin această ordonanță 

președințială are caracter reversibil, întrucât privește posibilitatea plății unei sume mai 

mici de bani până la soluționarea definitivă a procesului pe fond. În acest context, în 

cazul respingerii acțiunii pe fond, subsemnatul voi achita sumele de care am fost scutit 

pe această perioadă, întrucât altfel, banca are dreptul de a declara scadent creditul, 

consecința directă fiind executarea silită a bunurilor subsemnatului.  

III.2.5. Prin urmare, din moment ce măsura solicitată nu poate avea decât o aplicare 

limitată în timp și, totodată, reversibil, consider că şi condiţia caracterului vremelnic al 

hotărârii este îndeplinită. 

III.3. Caracterul urgent  

III.3.1. În primul rând, cu privire la caracterul urgent ce trebuie dovedit pentru 

emiterea unei ordonanțe președințiale, Noul Cod de procedură civilă indică trei 

situații, respectiv: i) păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere; ii) prevenirea 

unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara; iii) înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi 

cu prilejul unei executări. În prezenta cauză pot fi identificate primele două ipoteze.  

III.3.2. În ceea ce privește ipoteza păstrării unui drept ce s-ar păgubi prin 

întârziere, Onorata Instanță va observa că de la momentul încheierii contractului, în 

fiecare lună subsemnatul am achitat o rată mai mare, creșterea fiind generată de 

creșterea continuă a cursului valutar. Astfel, la momentul contractării cursul CHF/Leu 

era de (…), iar la acest moment depășește valoarea de 4,5 Lei/CHF.  

III.3.5.1. Tot în scopul constatării urgenței dispunerii acestei măsuri, trebuie să se aibă 

în vedere evenimentul din 15 ianuarie 2015, respectiv decizia Băncii Centrale a 

Elveţiei (SNB- Swiss National Bank), neanticipată de pieţe, prin care s-a decis 

renunţarea la plafonul de apărare contra aprecierii francului instituit acum 3 ani 

şi jumătate, de 1,2 CHF pentru un euro, urgența este generată de imposibilitatea 

financiară de a mai achita ratele la cursul actual, fiind iminentă o executare silită a 

imobilului ipotecat. Această decizie a determinat o creștere de la o zi la alta a cursului 

valutar CHF/Leu de la valoarea de 3.7415 lei/CHF la 4.3287 lei/CHF. 

III.3.5.2. Practic, efectul acestei măsuri este reprezentat de posibilitatea subsemnatului 

de a folosi temporar sumele de bani pe care, din cauza abuzului băncii, trebuie să le 

plătesc în plus, având în vedere creșterea enormă a cursului valutar CHF/Leu.  

                                           
6
 G. Boroi, O. Spineanu-Matei, ș.a. Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, Vol. II, Ed. 

Hamangiu, București 2013, p. 572. 
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III.3.5.3. Totodată, doresc păstrarea dreptului meu de proprietate asupra 

locuinței, adusă cu titlu de garanţie şi a bunurilor din patrimoniul meu ce formează 

gajul general al creditorilor. Aceste drepturi sunt puse în pericol deoarece prin 

comercializarea acestui produs de creditare toxic, rata creditului a crescut într-atât de 

mult încât mă aflu în imposibilitatea obiectivă de a o achita, fapt ce va determina 

scadenţa anticipată a acestora, cu consecinţa executării silite a garanţiilor şi pierderea 

dreptului de proprietate asupra acestora sau a altor bunuri din patrimoniul meu. La 

executare se poate ajunge prin neplata oricărui contract de credit, dar cu atât mai mult 

acest drept se poate ajunge dacă ratele s-au majorat tocmai din cauza comercializării 

unui produs de creditare toxic, care conține clauze abuzive în scopul de a transfera în 

sarcina consumatorului întregul risc valutar.  

III.3.5.4. O ipoteză avută în vedere de lege, în care se impune emiterea unei 

ordonanțe, se referă situaţia când dreptul ar putea fi păgubit prin formele lente ale 

procesului obişnuit, când deci, prin întârziere, s-ar putea periclita dreptul. Este de 

notorietate volumul imens de dosare cu care se confruntă în prezent instanțele de 

judecată din capitală şi imposibilitatea obiectivă a acestei instanţe de a asigura 

judecata dosarului de fond cu celeritate. Mai mult, din câte se poate lesne observa din 

analiza sumară a acţiunii pe fond, dosarul cu pricina va necesita administrarea unui 

volum foarte mare de probe (este vorba de un proces colectiv, respectiv un număr 

mare de contracte ce trebuie analizate), fapt ce mă îndreptăţeşte să credem că vor trece 

ani buni până la momentul obţinerii unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. 

III.3.3. Cu privire la cea de-a doua situație, respectiv prevenirea unei pagube 

iminente și care nu s-ar putea repara, aceasta este reprezentată, în primul rând de 

imposibilitatea de a-mi asigura existenţa, în conformitate cu jurisprudenţa CEDO 

(veniturile subsemnatului nu îmi asigură posibilitatea de a achita rata majorata 

artificial în urma modificării cursului valutar  şi, în acelaşi timp, a necesarului de 

alimente şi de utilităţi).  

III.3.6.1. Altă împrejurare care se înscrie în ipoteza prevenirii unei pagube iminente și 

care nu s-ar putea repara este cea prevăzută de art. 856 NCPC, în ceea ce priveşte 

executarea silită imobiliară, prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului trece de 

la debitor la adjudecatar, acesta având dreptul de a dispune de imobilul cumpărat de la 

momentul intabulării. Prin urmare, efectul adjudecării este ireversibil. Acest caracter 

a fost confirmat şi de jurisprudenţa în materie, stabilind că „ordonanţa de adjudecare 

intră în puterea de lucru judecat şi, ca atare, dreptul de proprietate constituit prin 

aceasta este opozabil erga omnes”. Prin urmare, din moment ce bunurile ce vor fi 

făcut obiectul executării silite vor fi intrat în patrimoniul potenţialilor adjudecatari în 

mod definitiv, această situaţie fiind opozabilă erga omnes, rezultă că paguba iminentă 

mai sus indicată (pierderea dreptului de proprietate) nu ar mai putea fi reparată.  
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III.3.6.2. În completarea acestei susţineri vine alin. (3) din art. 856 NCPC care 

prevede că „De la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte 

sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste 

drepturi numai din preţul obţinut”. În lumina acestor dispoziţii, rezultă că subsemnaţii 

chiar în ipoteza obţinerii unei hotărâri favorabile pe fondul cauzei, în sensul constatării 

nulităţii absolute a clauzelor care au determinat mărirea cuantumului ratelor, fapt ce a 

determinat inclusiv declararea scadenţei anticipate a creditului şi implicit demararea 

procedurilor de executare silită, datorită acestor prevederi legale vom fi opriţi de la a 

solicita întoarcerea executări silite în sensul desfiinţării actului de adjudecare, 

legiuitorul reglementând în termeni imperativi interdicţia de a mai putea ridica 

pretenţii relative la bunul executat. 

III.3.6.3. De asemenea, paguba este generată şi de faptul că bunurile supuse 

executării silite sunt vândute la preţuri mult sub valoarea lor de piaţă, cuantumul 

pagubei fiind dat de diferenţa dintre valoarea de piaţă a bunurilor şi valoarea la care 

sunt vândute propriu zis în procedura de executare silită. Această diferenţă nu ar mai 

putea fi recuperată, paguba fiind imposibil de reparat. 

III.3.4. Obligația instanței naționale de a lua măsuri în astfel de situații a fost stabilită 

și în jurisprudența CJUE, cauza C-34/13 Kušionová. 

III.3.7.1. În cadrul acestei hotărâri, punctul 63, se arată că pierderea locuinței 

familiale este nu numai de natură să aducă atingere în mod grav dreptului 

consumatorilor (Hotărârea Aziz, EU:C:2013:164, punctul 61), ci totodată pune 

familia consumatorului vizat într‑o situație deosebit de fragilă (a se vedea în acest 

sens Ordonanța președintelui Curții Sánchez Morcillo și Abril García, 

EU:C:2014:1388, punctul 11). Mai departe , la punctul 64 se arată că în această 

privință, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat, pe de o parte, că 

pierderea unei locuințe este una dintre cele mai grave atingeri aduse dreptului la 

respectarea domiciliului și, pe de altă parte, că orice persoană supusă riscului de a 

fi victima unei astfel de ingerințe trebuie în principiu să fie în măsură să solicite 

examinarea proporționalității acestei măsuri (a se vedea Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, Hotărârea McCann împotriva Regatului Unit, nr. 19009/04, § 

50, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 2008, și Hotărârea Rousk împotriva 

Suediei, nr. 27183/04, § 137). 

III.3.7.2. Se mai arată la punctul 65 din hotărâre că în dreptul Uniunii, dreptul la 

locuință este un drept fundamental garantat de articolul 7 din cartă care trebuie 

luat în considerare de instanța de trimitere în cadrul aplicării Directivei 93/13. 

III.4. Neprejudecarea fondului 

III.4.1. Prin prezenta acţiune, solicităm onoratei instanţe suspendarea efectelor 

clauzelor contractuale pentru care solicit constatarea caracterului abuziv, respectiv 
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plata ratelor la cursul de la data semnării contractului de credit. Măsura solicitată ar 

urma să fie efectivă doar până la soluţionarea acţiunii pe fond (constatarea caracterului 

abuziv şi a nulităţii absolute a unor clauze din contractele cu Banca). Prin urmare, atât 

timp cât în această cauză instanţa nu este chemată să se pronunţe asupra caracterului 

abuziv şi, în consecinţă, a nulităţii clauzelor contractuale, ci doar asupra suspendării 

efectelor lor pe o perioadă determinată (adică până la soluţionarea fondului), rezultă că 

este îndeplinită condiţia neprejudecării fondului. 

În baza celor învederate, solicităm Onoratei Instanţe să emită o ordonanță 

președințială prin care să dispună: 

 

1. Suspendarea efectelor clauzelor contractuale ce formează obiectul acţiunii în 

constatarea nulităţii absolute înregistrată sub nr. ………….., respectiv 

stabilizarea temporară a cursului de schimb valutar CHF/Leu, la nivelul de la 

data semnării contractului subsemnatului, respectiv la cursul de (…) lei/CHF; 

2. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul 

litigiu. 

 

În temeiul art. 223 alin .(3) NCPC, solicităm onoratei instanţei judecata cauzei şi 

în lipsa noastră. 

 

În drept: art. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele dintre 

consumatori și profesioniști, art. 996 și urm. din Noul Cod de procedură civilă.  

În probaţiune, pe aparenţa dreptului, solicităm proba cu înscrisuri.  

Anexăm prezentei, în două exemplare, conformate cu originalul: 

 

 Acţiunea de fond înregistrată la instanţa competentă;  

 Extras printat de pe sistemul informatizat „Ecris” al instanțelor de judecată, din 

care sa reiasa inregistrarea actiunii de fond; 

 Convenția de credit;  

 Graficul de rambursare;  

 Extras cu evoluția cursului valutar CHF/Leu de la data încheierii convenţiei de 

credit până în prezent; 

 Extrase de cont din care reiese plata la zi a creditelor; 

 Înscrisuri care dovedesc cele prezentate în starea de fapt (dovada venitului, 

cheltuieli curente (care dovedesc imposibilitatea platii ratei lunare).  

 

Reclamantul, 


