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Codul comertului francez

Sub secliunea 2: Indicele de uzurd
Articolul L3 I 3-3 Aflatri mai multe despre acest articol. . . .

Modificat de LEGEA no. 2014-1545 din data de 20 decembrie 2014 - art. 28

Constituie un imprumut cdmltdresc orice ?mprumut conventional consimlit la un indice
efectiv global care excede, in uromentul in care el este consimlit, de mai mult de o treime,
indicele efectiv mediu practicat pe parcursul trimestrului precedent de instituliile de credit
qi societalile de finanfare pentru operafiile de aceeaqi naturS av6nd riscuri analoge, a$a cum
sunt definite de autoritatea administrativd dup[ avizul Comitetului consultativ al sectorului
financim. Categorille de operafii pentru imprumuturile particularilor care nu intrS sub
inciden{a aplicarii articolelor L. 312-l la L. 312-3 sunt definite de valoarea imprumutwilor.

Creditele acordate cu ocazia vinzdrilor in rate sunt, pentnt aplicarea prezentei secliuni,
asimilate la imprumuturile convenlionale gi considerate ca qi c6m[tareqti in aceleaqi
condi{ii ca;i inpumuturile de bani avdnd acelaqi scop. ,

Condiliile de calcul qi de publicitate ale indicilor efectivi, mijloace wzate la primul alineat,
sunt fixate pe cale reglementari.

Mlsurile tranzitorii, care derogl de la alineatele precedente, pot fi puse in aplicare de
ministrul insdrcinat al economiei, in baza propunerii motivate a guvernatorului Bancii din
Franla, pentru o perioada care nu poate excede opt ilimestre consecutive, in caz de:

- varialia turei magnitudini excepfonale a costului resurselor instituliilor de credit qi ale
societlfilor de finanfare;

- modific{rile definiliei operafiilor de aceea;i natur[ menfionate la primul alineat.

Dispoziliile prezentului articol Ei cele ale articolelor L. 313-4 la L. 313-6 nu sunt aplicabile
irnprumuturilor acordate unei persoane ftzice care acfloneaza pentrLl nevoile sale
profesionale sau ale unei persoane morale care se angajeazd intr-o activitate industrial[,
comercialf,, xtizanald, agricolS sau profesional6 ne comerciald.

Articolul L.3I3-4 Aflafi rnai multe despre acest articol....
Modificat de Ordonanta no. 2006-346 din data de 23 martie 2006 - a(. 38 JORF 24
rnartie 2006

Cand un imprumut convenfional este cf,mdtdresc, percepSile excesive cu privire la
articolele L. 313-1 la L. 313-3 sunt imputate cu drept deplin pebaza dobAnzilor normale
atunci expirate qi subsidiare pe capitalul creanfei.



Dacd creanfa este stinsl in capital gi dob6nzi, sumele percepute in mod nejustificat trebuie
sf, fie restituite cu dob0nzile legale ale zilei in care ele au fost pl6tite.

Articolul L313-5 Aflati mai multe despre acest articol....
Modificat de LEGEAno. 2014-344 din data de 17 martie 2014 - art. 132

Oricine consirnte altuia un imprumut cimitiresc sau aduce cu bund gtiin![ ?n orice scop qi

in orice mod ar fi, direct sau indirect, concursul sdu in oblinerea sau acordarea unui
imprumut clmltfiresc sau al unui irnprumut care ar deveni cimitdresc in sensul articolului
L. 313-3 cu concursul sdu, este pedepsit cu inchisoarea de doi ani gi cu o amendl de 300
000 euro.

in plus, tribunalul poate ordona:

1o Publicarea integrald, sau pe extrase, a deciziei sale, pe cheltuielile condamnafului, in
jurnalele pe care le desemneaz[, precum qi afiqarea acestei decizii in condi{iile prev6zute la
articolul 131-35 al codului penal;

2' fnchiderea, provizorie sau definitivf,, a intreprinderii in care una dintre persoanele
insErcinate cu administrarea sau cu conducerea, este condamnati in aplicarea primului
alineat din prezentul articol, potrivit eventual nurhirii unui administrator sau a unui
lichidator;

3o Interzicerea, conform modalitililor prevlzute de articolul l3l-27 al codului peual, fie
exercitarea unei funcfii public[ sau exercitarea activitdlii profesionale sau sociale in
exercifiu sau cu ocazia exercifiului in care infracliunea a fost comisf,, fie exercitarea urei
profesii comerciale sau industriale, sd conduc5, sE adrninistreze, sd gereze sau sd controleze
in orice calitate, direct sau indirect, pe propriul s6u cont sau pe contul alfuia, o ?ntreprindere
comercialS sau indusfial5 sau o societate comercialS. Aceste interdic{ii de exerciliu nu pot
excede o duratf, de cinci ani. Ele pot fi pronunlate cunxrlativ.

in caz inchidere, kibunalul f:xeazd durata pe perioada cdreia d.elincventul sau
?ntreprinderea tebuie s[ continue s5 pliteascd personalului siu salariile, indemniza]iile qi

remunera{iile de orice naturd la care acesta avea dreptul p6n6 atunci; aceasti durata nu
trebuie sI depigeascl trei iuni.

Prescrierea acfiunii publice in ceea ce priveqte delictul v:r:atla primul alineat de mai sus
porneqte socotind din ziua ultimei percep{ii, fie de dobindS, fie de capital.

-Subsemnata, DRAGOESCU ADRTAN& interpret gi traducitor autorizat pentru limba foanceza in temeiul
Autorizafiei nr.22274129.07.2A1A ehberati de Ministerul Justi;iei din Rominia, certific exactitatea
traducerii efectuate din limba franceza in limba romana, ci bxtul prezentat a fost tradus complet, ffiri
omisiuni, gi ci, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate conlinuhrl gi sensul,
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