Financial Services Alert
12 ianuarie 2017

În acest număr:
Noi reguli privind înregistrarea la ANPC a entităților de
colectare creanțe precum și obligațiile de raportare
decurgând din aceasta
La data de 30 septembrie 2016 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 52 din data de 14 septembrie 2016 („OUG nr. 52/2016”) privind
contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și
pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori („OUG nr.
52/2010”), reglementând, printre altele, activitatea și înregistrarea la
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („ANPC”) a entităților de
colectare creanțe („Entități de Colectare Creanțe”).
Președintele ANPC a publicat în data de 11 ianuarie 2017, în Monitorul Oficial nr.
33, Ordinul nr. 1 privind documentația și informațiile necesare înregistrării
precum și modalitatea și termenele de raportare pentru Entitățile de Colectare
Creanțe („Ordinul”).
Am rezumat câteva implicații cheie ale Ordinului făcând referire și la OUG nr.
52/2016.
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Noi reguli privind înregistrarea la ANPC a entităților de
colectare creanțe precum și obligațiile de raportare
decurgând din aceasta
Introducere
În conformitate cu OUG nr. 52/2016, Entitățile de Colectare Creanțe au obligația
de a se înregistra la ANPC începând cu 1 ianuarie 2017 (și in condițiile pentru
înregistrare prevăzute în OUG nr. 52/2016 și în OUG nr. 50/2010).
Ordinul, intrat în vigoare la data de 11 ianuarie 2017, detaliază:
 documentele necesare pentru înregistrarea la ANPC a Entităților de
Colectare Creanțe; și
 obligațiile de raportare a Entităților de Colectare Creanțe.
Documente necesare pentru înregistrarea la ANPC a Entităților de
Colectare Creanțe
Următoarele documente sunt cerute de către ANPC în vederea înregistrării
Entităților de Colectare Creanțe:
 copii certificate conform cu originalul după:
− certificatul de înregistrare;
− certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului
Comerțului;
− actul constitutiv;
− documentul intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare și
motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii și
de persoanele din conducerea societății comerciale responsabile cu
gestionarea resurselor umane;
 dovada că societatea este operator de date cu caracter personal, în
conformitate cu Legea nr. 677/2001;
 cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea și
conducerea societății;
 declarație pe proprie răspundere a administratorului/administratorilor
societății comerciale potrivit căreia remunerarea şi motivarea personalului
nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea
creanțelor şi nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate;
 succintă descriere cu privire la activitatea/activitățile
desfășurată/desfășurate (e.g. activități de recuperare creanțe și/sau
obținerea drepturilor asupra unor debite scadente).
Obligații de raportare
Există două categorii de obligații de raportare pe care Entitățile de Colectare
Creanțe trebuie să le respecte:


Raportarea la momentul înregistrării la ANPC, pentru societățile care
desfășurau activitatea de colectare a creanțelor la intrarea în vigoare a
OUG nr. 52/2016 (i.e. 30 septembrie 2016), și care se referă la
următoarele informații:
− numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a
desfășurării activității de recuperare creanțe și/sau, după caz, ca
urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;
− suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obținerii drepturilor
asupra unor debite scadente - cazuri în curs de derulare;
− numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfășurării
activității de recuperare creanțe rezultate din contractele de credit
încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele
creditorilor în numele cărora desfășoară aceste activități; și
− numărul de cazuri aflate în curs de derulare și suma ce ar trebui
recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite
scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu
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consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor de la care
s-au obținut drepturile scadente.
Raportări anuale, cuprinzând următoarele informații cu privire la anul
anterior:
− numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a
desfășurării activității de recuperare creanțe și/sau, după caz, ca
urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;
− suma totală recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor
debite scadente;
− numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfășurării
activității de recuperare creanțe rezultate din contractele de credit
încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele
creditorilor în numele cărora desfășoară aceste activități; și
− numărul de cazuri derulate în anul anterior și suma recuperată ca
urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă
din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice,
precum și numele creditorilor de la care s-au obținut drepturile
scadente.

În acest Ordin, noțiunea de „caz” se referă la „creanțele rezultate dintr-un singur
contract încheiat cu consumatorul”.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale
Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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