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Nr.P02.01/13.02.2017 
 

Către 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu sediul 

în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1 
 
 
Domnule Presedinte, 
 

Subscrisa, Asociația Parakletos, cu sediul în București, sect. 3, Splaiul Unirii nr. 223, 

etaj 3, Nr. înreg. în Registrul Național al Asociațiilor 15452/A/2013, Nr.înregistrare 

în Registrul Special ținut de Judecătoria sector 3 158/30.12.2013, Cod Identificare 

Fiscală 32820734, asociație de protecția consumatorilor, reprezentată de Beatrice 

Aldea, în calitate de Vicepreşedinte, 

Având în vedere ca unul dintre obiectivele asociatiei conform Statutului este lupta cu 
practicile abuzive, agresive, inselatoare si daunatoare ale profesionistilor in relatia cu 
consumatorii va facem urmatoarea  
 
           SESIZARE 
 
In decursul zilei de ieri - 12.02.2017, am remarcat că in mediul online, pe Facebook, 
rulează o reclamă privitoare la produsul “card de credit BRD” produs al BRD – 
Groupe Societe Generale.  
 

 

http://maps.google.ro/maps?q=44.464582,26.086595&z=16&num=1&t=h&ie=UTF8
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Din cunostintele noastre, cardurile de credit trebuie sa respecte reglementările OUG 
50/2010. Insa printre comisioanele permise de aceasta ordonanta nu se regaseste si 
comisionul de acordare.  
 
Articolul 36 - OUG50/2010 
(1) Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză 
dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, 
compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor şi, după 
caz, dobânda penalizatoare, alte costuri percepute de terţi, precum şi un comision 
unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. 
 
De asemenea, mentionam ca in planul de tarife si comisioane pentru carduri al BRD, 
nu am regasit vreun comision denumit comision de acordare. 
https://www.brd.ro/_files/pdf/Comisioane%20Carduri.pdf 
 
Deoarece comisionul de acordare este un comision pe care legea nu il mai permite, in 
opinia noastra, materialul publicitar al BRD Groupe Societe Generale  promoveaza ca 
un avantaj o caracteristica a produsului care este garantata consumatorului prin lege.  
 
Or legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în 
relaţia cu consumatorii considera astfel de practici ca fiind practici comerciale 
inselatoare 
 
ANEXA 1 - LEGEA 363/2007 
PRACTICI COMERCIALE considerate incorecte în orice situaţie 
Practici comerciale înşelătoare 
10. Prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin lege ca o caracteristică 
distinctă a ofertei comerciantului. 
 
Din aceste considerente mentionate mai sus, va rugam sa verificati si dvs materialul 
publicitar in conconcordanta cu legislatia de protectie a consumatorilor in vigoare si 
avem rugamintea  sa ne emiteti punctul dvs de vedere. Daca acesta coincide cu 
punctul nostru de vedere, avem rugamintea sa ne transmiteti si masurile pe care le-
ati luat impotriva operatorului economic. 
 
Va multumim 
 
Cu stima 
 
Beatrice Aldea 
Vicepresedinte Asociatia PARAKLETOS 
 
 

https://www.brd.ro/_files/pdf/Comisioane%20Carduri.pdf

