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1. Ce considerăm tranșat

Contract la distanță de servicii financiare

Art. 3 OG 85/2004
a) contract la distanţă - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între un furnizor şi un consumator, în
cadrul unui sistem de vânzare la distanţă sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care
utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la
distanţă;
b) serviciu financiar - orice serviciu bancar, de credit, de asigurare, pensii individuale, servicii de investiţii financiare
reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice
servicii referitoare la plata în natură;
e) tehnică de comunicaţie la distanţă - orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a celor două părţi,
consumator şi furnizor, poate fi folosit pentru comercializarea ori promovarea la distanţă a serviciilor financiare;
f) suport durabil - orice instrument ce permite consumatorului păstrarea informaţiilor ce îi sunt comunicate şi
accesul la acestea pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informaţiei, cu posibilitatea de a fi
consultate ori de câte ori este necesar, şi care să permită reproducerea nemodificată a conţinutului lor;
Art. 8. OG 85/2004 - Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă privind
serviciile financiare îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la
comanda sa.
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Contract consensual

Art. 1.245. Cod Civil - Contractele care se încheie prin mijloace electronice sunt supuse condiţiilor de formă prevăzute de legea
specială.
Art. 34. OUG 50/2010
La momentul semnării contractului, toate părţile contractante primesc câte un exemplar original al contractului de credit, cu excepţia
contractelor încheiate la distanţă.
Art. 79. - (1) Contractele de credit pot fi încheiate doar în punctele de lucru organizate în acest scop în spaţii comerciale, în condiţiile
legii, sau, la cererea consumatorului şi cu acordul creditorului, la domiciliul acestuia sau prin intermediul unui mijloc de comunicare
la distanţă în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7 Lege 365/2002
(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt
întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra
utilizării mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor
dreptului comun în materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
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Caracterul executoriu

Decizia nr. 23/2019 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti cu privire la o problemă de drept
Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în
consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. a), b), e) şi f) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.
85/2004 raportat la art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 52 alin.
(1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) şi art. 272 din Codul de procedură civilă ori, după caz, art. 5 din
Legea nr. 455/2001, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanţă în conformitate cu dispoziţiile
art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 constituie titlu executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a
semnăturii electronice extinse, cu excepţia situaţiei în care părţile impun semnătura drept condiţie de
validitate a contractului.
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Executorialitate asociată creanței
Decizia nr. 13/2006 privind examinarea recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind
activitatea bancară, republicată, în cazul contractelor de credit bancar încheiate înainte de data intrării în vigoare a
acestei legi
prevederile legale care recunosc valoarea de titlu executoriu unor înscrisuri, fie că sunt cuprinse în Codul de
procedură civilă, fie în legi speciale, au caracter de norme procedurale referitoare la executarea silită.
ÎCCJ - Decizie nr. 3/2014 din 14 aprilie 2014
caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat
contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul
executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual, aşa cum a susţinut titularul sesizării, ci a devenit
o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune.

"dreptul de a obţine executarea silită nu este altceva decât dreptul creditorului de a-l constrânge pe debitor să
execute silit o anumită prestaţie, consfinţită într-un titlu executoriu, [ceea ce] însemnează că şi dreptul de a obţine
executarea silită este un element sau o latură intrinsecă a dreptului la acţiune lato sensu, drept eminamente
substanţial, iar nu procesual„ (Marian Nicolae, Drept civil. Teoria generală. Vol. II. Teoria drepturilor subiective civile,
Ed. Solomon, Bucureşti, 2018)
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2.

Prezentul în practică

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A III- A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 137 A
Ședința din Camera de Consiliu de la data de: 18.01.2021
 Astfel, cu excepția cărții de identitate care provine de la M_______ N_____, celelalte înscrisuri
prezentate de apelantă provin în mod exclusiv de la aceasta nefiind depuse dovezile primare din
care să rezulte că aceasta a accesat site-ul, și-a manifestat voința în sensul încheierii contractului de
împrumut și că i-au fost aduse la cunoștința acestuia toate informațiile cerute potrivit art.4 alin 2 și 3
și art.6 din OG nr.85/2004.
 Nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de OG nr.85/2004 invocat ca temei al încheierii contractului în
care nu este necesară semnătura indiferent că este olografă sau electronică, tribunalul constată că nu
s-a făcut dovada existenței unui titlu executoriu din care să rezulte o creanță certă,lichidă și exigibilă.
 Argumentele prezentate de apelantă în motivele de apel referitoare la manifestarea de voință pot fi
valorificate în cadrul unei acțiuni în pretenții de drept comun ,iar nu în cadrul unei cereri de
încuviințare a executării silite în care trebuie să existe un titlu executoriu din care să rezulte o creanță
certă,lichidă și exigibilă nefiind permis ca aceste elemente să rezulte din dovezi exterioare titlului
executoriu.
 În consecință,tribunalul constată, în baza considerentelor prezentate, că apelul este nefondat ,astfel
că va fi respins în baza art.480 alin 1 Cod procedură civilă.
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TRIBUNALUL ARGEȘ [*] SECȚIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 96/2020
În speța de față, contractul de credit nr. CF00130109/02.02.2017 , încheiat între F___ F______ I__ SA și
debitorul E___ I__ , este un contract încheiat la distanță, în înțelesul dat de art. 3 lit. a) din O.G. 85/2004
privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile
financiare . Astfel, prin contract încheiat la distanță se înțelege contractul de furnizare de servicii financiare
încheiat între un furnizor și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem
de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea
acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.
Părțile nu au stipulat în contract necesitatea existenței vreunei semnături drept condiție de validitate a
contractului.
În consecință, Tribunalul apreciază criticile apelantei ca fiind fondate, contractul de credit încheiat între
părți constituind titlu executoriu și în lipsa semnăturii olografe sau semnăturii electronice extinse.
Având in vedere ca cererea e___________ j___________ privind încuviințarea executării silite îndeplinește
condițiile legale, se va admite apelul și se va schimba încheierea, în sensul că se va admite cererea si se va
încuviința executarea silită, prin toate modalitățile de executare, în temeiul titlului executoriu reprezentat
de contractul de credit nr. CF00130109/02.02.2017 încheiat între F___ F______ I__ SA și debitorul E___
I__, pentru recuperarea creanței în cuantum de 830,92 lei reprezentând debit.
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TRIBUNALUL V_____ – SECȚIA -I- CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 272/A
Ședința publică din data de 16 martie 2021
 Din lucrările dosarului nu rezultă date privind expedierea acceptării de către consumator, momentul
primirii mesajului de confirmare de către consumator privind comanda sa. În cuprinsul contractului la
capitolul „ alte detalii specifice „ se menționează că este aleasă modalitatea de a primi valoarea
creditului prin voucher însă nu rezulta, pe baza înscrisurilor prezentate, date concrete că acest mesaj
este expediat de către debitor și mijlocul de comunicație folosit pentru expediere.
 Pentru considerentele expuse, în lipsa unor date concrete privind momentul primirii mesajului de
confirmare de către consumator, referitor la comanda sa cât și a mijloacelor de comunicație
folosite, în baza înscrisurilor aflate la dosar, contractului de credit nu i se conferă caracterul
executoriu și cererea privind încuviințarea executării silite în mod corect a fost respinsă și față de
prev. art. 480 alin. 1 C.p.civ., apelul va fi respins, ca nefondat.
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TRIBUNALUL C____-S______ REȘIȚA SECȚIA I CIVILĂ
DOSAR NR. _____________ DECIZIA CIVILĂ NR. 523/A
Ședința publică din 29 octombrie 2020
 Prin dispozițiile art. 8 din OG nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea
contractelor la distanța privind serviciile financiare se stabilește și momentul de încheiere a
contractului: „Dacă părțile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanta privind
serviciile financiare îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator,
referitor la comanda sa."
 Altă dovadă a încheierii contractului și executarea obligației contractuale de către împrumutător o
constituie primirea sumei de către împrumutat.
 Această dovadă este făcută în cauză prin extrasul de cont (fila 7 apel).
 Pentru aceste considerente, tribunalul, în baza art. 480 Cod proc.civ., urmează să admită apelul
formulat de către creditoarea B______ B__ SA împotriva încheierii nr. 2109/1.09.2020 pronunțată de
către Judecătoria Reșița
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TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A VI-A CIVILĂ
DECIZIA CIVILĂ NR. 2701
Ședința publică de la 24.09.2020
 Faptul că pârâta și-a dat acordul pentru încheierea contractului, rezultă în mod neîndoielnic din
înscrisurile depuse la dosar respectiv: Termenii generali privind contractul de credit care descriu
procedura accesării creditului, copia cărții de identitate a intimatei, emailul din data de 15.03.2018
prin care creditorul a aprobat cererea de credit, extrasul de cont din care rezultă virarea sumei
împrumutate în contul indicat de debitoare.
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TRIBUNALUL A___ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX DECIZIE Nr. 884/ A/ 2020
Ședința publică de la 16 Octombrie 2020
 Altfel spus, în procedura încuviințării executării silite a contractelor de credit încheiate de o instituție
financiară nebancară, trebuie să existe certitudinea încheierii lor cu persoana a cărei executare silită se
solicită a fi încuviințată, ceea ce înseamnă că, acestea trebuie depuse fie având atașată semnătura
electronică a debitorului urmărit - atunci când sunt încheiate la distanță, cum este și cel în speță, fie, în
forma asumată olograf de debitorul urmărit fie să se facă dovada primirii mesajului de confirmare de
către consumator, referitor la comanda sa .
 Din perspectiva celor mai sus expuse sunt lipsite de relevanță în această procedură, extrasele de cont
privind plăți interbancare, respectiv chitanța de ridicare numerar neputându-se considera ca fiind prin
ele însele suficiente pentru a face dovada încheierii unui contract de credit care să constituie titlu
executoriu.
 Susținerile apelantei referitoare la faptul că plata sumei de 1 leu exprimă intenția debitorului de
încheierea a contractului de credit nu poate fi primită de instanța de judecată și nu poate echivala cu
dovada primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa , câtă vreme această
sumă a fost percepută pentru verificarea identității potențialului client astfel cum rezultă din prevederile
pct. 5.6 din contractul de care se prevalează apelanta
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3. O simplă chestiune de dovadă?

Ce facem cu dispozițiile Codului de procedură civilă?
Art. 632. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie,
hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.
Art. 638. - (1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: 4. titlurile de credit sau alte înscrisuri
cărora legea le recunoaşte putere executorie.
Art. 641.Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile
şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă.
Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.
Art. 664. Cod procedură civilă
(4) La cerere se vor ataşa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, şi dovada achitării taxelor de timbru,
inclusiv timbrul judiciar, precum şi, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege.
Art. 666 (5) Cod procedură civilă
(5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în
cazurile anume prevăzute de lege;

sacrificarea coerenţei sistemului de probaţiune în materia înscrisurilor şi a procedurii de încuviinţare a
executării silite (Lazăr George Alexandru, Despre executorialitatea fără titluri, Revista Romana de Drept Privat
3 din 2020)
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Înscris pe suport informatic?
Decizia nr. 7/2018 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă cu privire la
dezlegarea unei chestiuni de drept Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile
86. Soluţia regimului probator ar putea fi oferită de Codul de procedură civilă, pornindu-se de la definiţia dată înscrisului
prin art. 265 şi cu observarea prevederilor art. 266 şi 267, dispoziţii procedurale care reglementează proba în cazul a două
categorii de înscrisuri, înscrisuri pe suport informatic şi înscrisuri în formă electronică.
87. Distincţia este importantă pentru că numai înscrisurile în formă electronică sunt supuse dispoziţiilor Legii speciale nr.
455/2001 privind semnătura electronică, republicată. […]
88. În ceea ce priveşte înscrisul pe suport informatic (ca tip de înscris lipsit de suport material, care conţine date şi
informaţii cu privire la un act juridic, dar care nu beneficiază de semnătură electronică) este de remarcat că prin art. 266 din
Codul de procedură civilă s-a instituit principiul egalităţii de tratament între înscrisurile pe suport hârtie şi înscrisurile pe
suport informatic. În conformitate cu art. 282 alin. (1) din Codul de procedură civilă, documentul care reproduce un înscris
pe suport informatic trebuie să fie inteligibil şi să prezinte garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în
privinţa conţinutului acestuia şi a identităţii persoanei de la care emană. Valoarea probatorie se apreciază prin prisma
prevederilor art. 284 din Codul de procedură civilă.
89. Este atributul instanţei de trimitere să determine mijlocul de comunicaţie folosit pentru încheierea contractului, să
analizeze dovezile aduse de creditoare în reprezentarea înscrisului ce se pretinde a fi titlu executoriu şi să identifice
dispoziţiile legale incidente în legătură cu proba contractului încheiat în mediu virtual.
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Mijloc de probă
Art. 265. - Înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic,
indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare şi stocare
Art. 266. - Înscrisul pe suport informatic este admis ca probă în aceleaşi condiţii ca înscrisul pe suport hârtie, dacă
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
Art. 282. - (1) Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, documentul care reproduce aceste
date constituie instrumentul probator al actului, dacă este inteligibil şi prezintă garanţii suficient de serioase pentru
a face deplină credinţă în privinţa conţinutului acestuia şi a identităţii persoanei de la care acesta emană.
(2) Pentru a aprecia calitatea documentului, instanţa trebuie să ţină seama de circumstanţele în care datele au
fost înscrise şi documentul care le-a reprodus.
Art. 283. - Înscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezumată a prezenta garanţii suficient de
serioase pentru a face deplină credinţă în cazul în care ea este făcută în mod sistematic şi fără lacune şi când datele
înscrise sunt protejate contra alterărilor şi contrafacerilor astfel încât integritatea documentului este deplin asigurată.
O astfel de prezumţie există şi în favoarea terţilor din simplul fapt că înscrierea este efectuată de către un profesionist.
Art. 284. - (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, documentul care reproduce datele unui act, înscrise pe un suport
informatic, face deplină dovadă între părţi, până la proba contrară.
(2) Dacă suportul sau tehnologia utilizată pentru redactare nu garantează integritatea documentului, acesta poate
servi, după circumstanţe, ca mijloc material de probă sau ca început de dovadă scrisă.
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Mijloacele de comunicare și suportul durabil
C.J.U.E., HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 5 iulie 2012, cauza C-49/11, Content Services Ltd împotriva
Bundesarbeitskammer:
 Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai
1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță trebuie interpretat în sensul
că o practică comercială care constă în a nu face accesibile informațiile prevăzute de această
dispoziție decât printr-un hiperlink pe site-ul internet al întreprinderii în discuție nu îndeplinește
cerințele dispoziției menționate, deoarece aceste informații nu sunt nici „furnizate” de această
întreprindere, nici „primite” de consumator, în sensul aceleiași dispoziții, și că un site internet cum
este cel în cauză în acțiunea principală nu poate fi considerat „suport durabil”, în sensul articolului 5
alineatul (1) sus-menționat.
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Mijloacele de comunicare și suportul durabil

C.J.U.E., HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 25 ianuarie 2017, cauza C-375/15, BAWAG PSK Bank für Arbeit und
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG împotriva Vereinfür Konsumenteninformation:
 Articolul 41 alineatul (1) și articolul 44 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13
noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne […], coroborate cu articolul 4 punctul 25 din această directivă
trebuie interpretate în sensul că modificările informațiilor și ale condițiilor prevăzute la articolul 42 din directiva menționată,
precum și modificările contractului-cadru, care sunt transmise de prestatorul de servicii de plată utilizatorului acestor servicii
prin intermediul unei căsuțe poștale electronice integrate într-un site internet de servicii bancare online, pot fi considerate
ca fiind furnizate pe un suport durabil, în sensul acestor dispoziții, numai dacă sunt îndeplinite următoarele două condiții:
–
site-ul internet în cauză permite acestui utilizator să stocheze informațiile care i-au fost adresate personal astfel încât
acesta să le poată accesa și reproduce identic, pe o perioadă corespunzătoare, fără a fi posibilă nicio modificare unilaterală a
conținutului acestora de către prestatorul respectiv sau de către un alt profesionist și
–
dacă utilizatorul serviciilor de plată est obligat să consulte site-ul internet în cauză pentru a lua cunoștință de informațiile
respective, transmiterea acestor informații este însoțită de un comportament activ al prestatorului de servicii de plată destinat să
aducă la cunoștința utilizatorului respectiv existența și disponibilitatea acestor informații pe site-ul internet menționat.
 În ipoteza în care utilizatorul de servicii de plată este obligat să consulte un astfel de site pentru a lua cunoștință de informațiile
în cauză, acestea sunt doar puse la dispoziția utilizatorului respectiv, în sensul articolului 36 alineatul (1) prima teză din
Directiva 2007/64, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/111, atunci când transmiterea acestor informații nu este
însoțită de un astfel de comportament activ al prestatorului de servicii de plată.
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Cerințe de documentare
Art. 117ind.2. - OUG 99/2006
(1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea
legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.
(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor
contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde
clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.
Art. 51. Lege 93/2009- (1) Toate operaţiunile de credit şi garanţie ale instituţiei financiare nebancare trebuie să se desfăşoare cu
respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia consumatorului şi să fie consemnate în documente contractuale din care să
rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii. Aceste documente trebuie păstrate de instituţia financiară
nebancară şi puse la dispoziţia personalului împuternicit al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia.
(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor
contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile financiare nebancare nu pot
pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.

“aderentul nu poate exprima un consimţământ "în cunoştinţă de cauză", în sensul impus de Codul civil, decât cu
privire la o selecţie de informaţii relevante, iar cu această selecţie este dator autorul textului” (Lucian Bercea,
Contractul de adeziune. O analiză structurală şi funcţională a standardizării contractuale, Revista Romana de Drept
Privat 4 din 2020)
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4.

Privind spre viitor

Noua agendă privind consumatorii
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU COM/2020/696
În plus, sectorul serviciilor financiare cu amănuntul a fost profund transformat de tranziția digitală, care a introdus noi tendințe și soluții și
a diversificat oferta de produse și servicii financiare. […] Noile produse, precum împrumuturile cu costuri mari pe termen scurt, care sunt
încheiate pe o perioadă scurtă, dar pot antrena costuri semnificative pentru debitor, sunt comercializate și vândute tot mai mult sub
formă digitală. Noile tehnologii, cum ar fi soluțiile de plată instant, pot aduce beneficii tangibile consumatorilor, dar pot necesita
măsuri specifice pentru protecția acestora
Acțiunea 7: Până în 2022 și după actualizarea documentelor sale de orientare cu privire la Directiva privind practicile comerciale neloiale
și Directiva privind drepturile consumatorilor, Comisia intenționează să analizeze dacă este nevoie de legislație suplimentară sau de alte
acțiuni pe termen mediu, pentru a asigura un tratament echitabil în mediul online și în cel offline al consumatorilor.
·Acțiunea 8: În 2021, așa cum a anunțat în Cartea albă privind IA, Comisia are în vedere să prezinte o propunere de act legislativ orizontal
de stabilire a cerințelor privind IA.
·Acțiunea 9: În 2021, Comisia intenționează să pregătească o propunere de revizuire a Directivei privind siguranța generală a produselor
pentru a aborda noile provocări legate de siguranța produselor apărute odată cu noile tehnologii și comerțul online. În completare, în
2021, Comisia urmărește și pregătirea unei propuneri de revizuire a Directivei privind echipamentele tehnice.
·Acțiunea 10: În 2021, Comisia intenționează pregătirea unor propuneri de revizuire a Directivei privind creditele de consum și a
Directivei privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare pentru a consolida protecția consumatorilor în contextul
digitalizării serviciilor financiare cu amănuntul.
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ELECTRONIC EVIDENCE IN CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS Guidelines adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 30 January 2019 and explanatory memorandum
În cazul în care este depusă o imprimare a probei electronice, instanța poate dispune, la cererea unei părți sau din proprie
inițiativă, furnizarea de către persoana în cauză a originalului probei electronice.
Imprimările dovezilor electronice pot fi ușor manipulate, deoarece exclud metadatele sau alte date ascunse. În
consecință, o imprimare a ecranului dintr-un browser web nu este o dovadă de încredere, deoarece nu este altceva decât
o copie a afișajului pe ecran. Poate fi modificat într-un mod foarte simplu, deoarece nu este nevoie de software sau
hardware special în acest scop. Metadatele au fost considerate importante pentru autentificarea provenienței
documentelor/materialelor create electronic
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE STABILIRE A UNOR NORME
ARMONIZATE PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (LEGEA PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ) ȘI DE MODIFICARE A
ANUMITOR ACTE LEGISLATIVE ALE UNIUNII

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind reziliența operațională
digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr.
600/2014 și (UE) nr. 909/2014
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Directiva 2002/65/CE privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare reglementează creditele de consum
care sunt vândute la distanță, de exemplu online, exceptate în prezent din domeniul de aplicare al Directivei privind
creditul de consum. Directiva este în prezent în curs de revizuire, astfel cum s-a anunțat în programul de lucru al Comisiei
pentru 2020: cerințele de informare precontractuală nu sunt adaptate mediului digital (format care nu e adaptat pentru
ecranele dispozitivelor digitale, furnizare prea aproape de momentul intrării în contract), dreptul de retragere nu e
eficient, afișarea ofertelor într-un mod care exploatează comportamentul, accentuarea beneficiilor față de costuri
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13048-Distance-marketing-of-consumerfinancial-services-review-of-EU-rules_en

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind creditele de consum SEC(2021) 281
final} - {SWD(2021) 170 final} - {SWD(2021) 171 final
digitalizarea a schimbat profund procesul decizional și obiceiurile consumatorilor în general, care doresc în prezent un
proces mai simplu și mai rapid de obținere a creditelor și adesea fac acest lucru online. Acest lucru afectează, de
asemenea, sectorul acordării de credite, care devine treptat digitalizat. Noii actori de pe piață, cum ar fi platformele de
creditare de la persoană la persoană, oferă contracte de credit sub diferite forme. Au apărut noi produse, cum ar fi
creditele cu costuri ridicate pe termen scurt. Digitalizarea a adus, de asemenea, noi modalități de furnizare a informațiilor
în format digital și de evaluare a bonității consumatorilor prin utilizarea unor sisteme decizionale automate și a unor date
neconvenționale.
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Concluzii
Cu “sprijin” din partea deciziilor ICCJ a fost recunoscută executorialitatea contractelor de credit
online dar consimțământul debitorului trebuie dovedit în fiecare caz
Probele în formă electronică/pe suport informatic necesită reguli speciale de colectare,
administrare, păstrare și verificare a credibilității, care pot fi incompatibile cu procedura
necontencioasă de încuviințare a executării
În lipsa unor standarde sau unor orientări jurisprudențiale clare, soluțiile pot oscila extrem, între a
acorda putere executorie fără o verificare a circumstanțelor particulare de încheiere a contractului
sau a pretinde probe excesive pentru a asigura protecția debitorilor, în speciali consumatori
Legislația europeană este în curs de revizuire substanțială pentru a adapta cerințele astfel încât să
asigure protecție consumatorului în mediul digital, să asigure condiții similare (level playing field) și
să reducă cerințe nenecesare, care pot avea impact asupra condițiilor de validitate și probă
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