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Întrebare 

Adresată: Domnului Vasile Florin Câțu, Ministrul Finanțelor Publice 

      Domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României 

      Domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan - Marius, Președintele Consiliului Concurenței 

Domnului Eduardt Cozminschi, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția         

Consumatorilor 

 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Limitarea sumelor maxime care pot fi retrase de pe cardurile emise de              

alte bănci 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimate Domnule Guvernator, 

Stimate Domnule Președinte, 

În ultima perioadă, tot mai mulți consumatori semnalează că toate băncile limitează            

sumele maxime care pot fi retrase dintr-o dată de pe cardurile emise de alte bănci. La fiecare                 

extragere, se aplică cel puțin un comision. Apreciem că aceasta e o gravă practică              

anticoncurențială, cartelară, de care Consiliul Concurenței ar trebuie să ia cunoștință           

imediat și față de care ar trebui să acționeze urgent și ferm.  

De asemenea, reprezintă o gravă încălcare a intereselor economice ale          

consumatorilor, care sunt furați, fără să știe, de fiecare dată când retrag banii lor de pe card.                 

Ar trebui ca ANPC să se sesizeze din oficiu și să aplice amenzi mari și să ia măsuri precum                   

suspendarea activității de emitere și manipulare a cardurilor.  
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Totodată, acest fapt reprezintă o gravă încălcare a legislației bancare, intrucat           

operațiunile cash sunt limitate dincolo de limitările reglementare. În acest sens, BNR ar trebui              

să suspende activitatea băncilor care practică astfel de limitări și comisionare multiplă. 

În fine, reprezintă și o gravă încălcare a drepturilor și intereselor economice ale             

salariaților și ale pensionarilor, care sunt obligați să-și primească veniturile lunare pe card,             

aceștia fiind păgubiți, fără voie, deoarece vor să dispună de banii lor în integralitatea în care                

au fost plătiți. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri vor lua MFP, ANPC, BNR și Consiliul Concurenței pentru oprirea            

multiplei comisionări și limitarea sumelor extrase de pe cardurile emise de alte bănci             

față de cele  de la care utilizezi bancomatul? 

2. Dacă Consiliul Concurenței apreciază că acestea sunt practici anticoncurențiale și ce           

măsuri va lua? 

3. Dacă ANPC apreciază că aceste fapte încalcă legislația privind protecția          

consumatorilor și ce măsuri va lua? 

4. Dacă BNR apreciază că aceste practici încalcă regulamentele bancare și ce măsuri va             

dispune? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Dr. Ioan Dîrzu 

 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 




