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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

București,     22 aprilie 2020 

Nr. 4c-2/301 

 Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

București,    22 aprilie 2020 

Nr. 4c-13/ 

 

PLx.143/2020 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor 

facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori, trimis cu adresa nr. PLx.143/2020, Camera 

Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

PREŞEDINTE, 

 

 Nicuşor HALICI 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Bucureşti,      22 aprilie 2020 

Nr. 4c-2/301 

 Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

București,    22 aprilie 2020 

Nr. 4c-13/ 

 

PLx.143/2020 

 
 

 

RAPORT COMUN  

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele 

acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, Comisia pentru buget finanțe și 

bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele 

acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de 

debitori. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, şi ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 8 aprilie 2020. 

La întocmirea raportului comun s-a avut în vedere avizul favorabil cu 

amendamente al Comisiei pentru industrii și servicii, avizul favorabil al Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

suspendarea, la cerere, a obligațiilor de plată aferente împrumuturilor, reprezentând 

rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună, până la 
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nouă luni, care să nu depășească, însă, data de 31 decembrie 2020 pentru unii 

beneficiari ai creditelor acordate de instituții de credit şi instituții financiare 

nebancare, pe fondul posibilelor dificultăți pe care aceștia le-ar putea întâmpina în 

rambursarea ratelor, dificultăți generate de efectele pandemiei COVID-19 (persoane 

fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 

întreprinderi mici și mijlocii, IFN-urile). 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci  şi Comisia juridică, de disciplină și imunități şi-au desfășurat lucrările în 

ședințe separate online, în data de 22 aprilie 2020. 

 

La dezbaterile online ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au 

înregistrat prezența 27 deputați din totalul de 27 de membri, iar la cele ale Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei de 

prezență. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii prezenți online, au hotărât cu majoritate  de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor 

facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori cu amendamentele admise prezentate în 

Anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Nicuşor HALICI 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 

 

Aida Cristina CĂRUCERU 
 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 

 

 

 

Consilier parlamentar 

Alina Grigorescu 
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Anexa nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterii online, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.   Titlul legii: 

LEGE  

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.37/2020 

privind acordarea unor facilități 

pentru creditele acordate de 

instituții de credit și instituții 

financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori 

  

2.   Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.37 din 30 martie 2020 privind 

acordarea unor facilități pentru 

creditele acordate de instituții de 

credit și instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de 

debitori, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.261 din 30 martie 2020, cu 

următoarele modificări:  

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.37 din 30 martie 2020 privind 

acordarea unor facilități pentru 

creditele acordate de instituții de 

credit și instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de 

debitori, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.261 din 30 martie 2020, cu 

următoarele modificări și 

completări: 

 

3.  Titlul ordonanței de urgență: 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind acordarea unor facilități 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

pentru creditele acordate de 

instituții de credit şi instituții 

financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori 

4.   

 

 

Art. 1. - În înţelesul prezentei 

ordonanţe de urgenţă, termenii şi 

expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

1. La articolul 1, literele a) și 

b) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
„Art.1.- În înțelesul prezentei 

legi, termenii și expresiile de mai 

jos au următoarele semnificații: 

1. La articolul 1, literele a) și b) 

se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

Se elimină 

 

 a) creditori - instituţii de credit 

definite potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 

nr. 227/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, şiinstituţii 

financiare nebancare definite 

potrivit Legii nr. 93/2009 privind 

instituţiile financiare nebancare, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi sucursalele 

instituţiilor de credit şi ale 

instituţiilor financiare nebancare 

din străinătate care desfăşoară 

activitate pe teritoriul României; 

a) creditori - instituții de credit 

definite potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.99/2006 

privind instituțiile de credit și 

adecvarea capitalului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr.227/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, și instituții 

financiare nebancare definite 

potrivit Legii nr.93/2009 privind 

instituțiile financiare nebancare, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și sucursalele 

instituțiilor de credit și ale 

instituțiilor financiare nebancare 

din străinătate care desfășoară 

activitate pe teritoriul României, cu 

excepția Caselor de Ajutor 

Reciproc, precum și entitățile 

a) creditori - instituții de credit 

definite potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.99/2006 

privind instituțiile de credit și 

adecvarea capitalului, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr.227/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, entități 

înregistrate care desfășoară 

activitatea de recuperare 

creanțe, instituții financiare 

specializate prin care se 

derulează finanțarea unor 

proiecte de importanta strategica 

in concordanta cu politicile 

guvernamentale de susținere a 

mediului de afaceri romanesc și 

instituții financiare nebancare 

definite potrivit Legii nr.93/2009 

privind instituțiile financiare 

 

https://idrept.ro/00098818.htm
https://idrept.ro/00104192.htm
https://idrept.ro/00121304.htm


6 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

înregistrate care desfășoară 

activitatea de recuperare 

creanțe; 

nebancare, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și 

sucursalele instituțiilor de credit și 

ale instituțiilor financiare 

nebancare din străinătate care 

desfășoară activitate pe teritoriul 

României, cu excepția Caselor de 

Ajutor Reciproc. 

 

Autori:  

Membrii Comisiei pentru buget 

Membrii Comisiei juridice 

 b) debitori - persoanele fizice, 

inclusiv persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile 

familiale ce funcţionează potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurareaactivităţilor economice 

de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile 

familiale, profesiile liberale şi cele 

care se exercită în baza unor legi 

speciale, indiferent de forma de 

exercitare a profesiei şi persoanele 

juridice din contractele de credit, 

respectiv leasing, cu 

excepţiainstituţiilor de credit 

definite potrivit Ordonanţei de 

b) debitori - persoanele 

juridice, persoanele fizice, inclusiv 

persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și 

întreprinderile familiale ce 

funcționează potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.44/2008 

privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile 

familiale, profesiile liberale și cele 

care se exercită în baza unor legi 

speciale, indiferent de forma de 

exercitare a profesiei din 

contractele de credit, respectiv 

leasing, cu excepția instituțiilor de 

credit definite potrivit Ordonanței 

b) nemodificat  

https://idrept.ro/00111453.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2006; de urgență a Guvernului 

nr.99/2006, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

5.   2. La articolul 1, literele c)-g) 

se abrogă. 

2. Nemodificat  

 c) scrisoare de garanţie - 

angajamentul irevocabil 

şinecondiţionat prin care Fondul 

Naţional de Garantare a Creditelor 

pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii, denumit în 

continuare F.N.G.C.I.M.M., se 

obligă în numele şi contul statului 

să plătească creditorului sumele 

care reprezintă dobânzi amânate la 

plată aferente creditelor ipotecare, 

contractate de la creditor de 

persoane fizice, care beneficiază de 

facilitatea de suspendare a plăţilor 

în condiţiile prezentei ordonanţe de 

urgenţă, pentru care 

F.N.G.C.I.M.M., în baza 

mandatului acordat de către 

Ministerul Finanţelor Publice, 

acordă o garanţie în numele şi 

contul statului în baza convenţiei 

încheiate cu creditorul prevăzut la 

lit. a). Valabilitatea scrisorii de 

garanţie este de maximum 5 ani; 

   

 d) garant - statul prin Ministerul 

Finanţelor Publice reprezentat prin 

   

https://idrept.ro/00098818.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile 

acordate în numele şi contul 

statului; 

 e) garanţie de stat - angajament 

expres, necondiţionatşi irevocabil 

asumat de F.N.G.C.I.M.M., în 

numele şi în contul statului, care 

acoperă pierderea suportată de 

creditor, ca urmare a producerii 

riscului de credit conform scrisorii 

de garanţie prevăzute la lit. c); 

   

 f) credit ipotecar - credit acordat 

de un creditor unui debitor 

persoană fizică, garantat cu ipotecă 

asupra unui imobil, şi credit ce 

implică un drept legat de un bun 

imobil, astfel cum sunt acestea 

reglementate de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 52/2016 privind contractele de 

credit oferite consumatorilor pentru 

bunuri imobile, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori, precum şi creditele 

acordate prin programul "Prima 

casă", aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

   

https://idrept.ro/00180484.htm
https://idrept.ro/00132272.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

nr. 60/2009 privind unele măsuri în 

vederea implementării programului 

"Prima casă", aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 368/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 g) riscul de credit - riscul actual 

sau viitor de afectare negativă a 

profiturilor şi capitalului ca urmare 

a neîndeplinirii de către debitorii 

persoane fizice a obligaţiilor ce le 

revin de rambursare a dobânzilor 

suspendate la plată, aferente 

facilităţii garantate de stat. 

   

6.   

 

Art. 2. - (1) Prin derogare de la 

prevederile Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 288/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 52/2016 privind 

contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri 

imobile, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

3. Articolul 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art.2.- (1) Prin derogare de la 

prevederile Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr.288/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, ale 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.52/2016 privind 

contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri 

imobile, precum și pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a 

3. Articolul 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(1) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00122686.htm
https://idrept.ro/00127329.htm
https://idrept.ro/00132272.htm
https://idrept.ro/00137100.htm
https://idrept.ro/00180484.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori, cu modificările 

ulterioare, şi ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 51/1997 privind 

operaţiunile de leasing şisocietăţile 

de leasing, republicată, obligaţia de 

plată a ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând rate 

de capital, dobânzi şi comisioane, 

acordate debitorilor de către 

creditori până la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, se suspendă la cererea 

debitorului cu până la 9 luni, dar 

nu mai mult de 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernului nr.50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori, cu modificările 

ulterioare, și ale Ordonanței 

Guvernului nr.51/1997 privind 

operațiunile de leasing și 

societățile de leasing, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr.90/1998, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare, obligația de plată a 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor,  reprezentând rate 

de capital, dobânzi și comisioane, 

acordate debitorilor de către 

creditori până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, se 

suspendă, la cererea debitorului,  

până la 31 decembrie 2020, prin 

prelungirea corespunzătoare a 

maturității creditului, fără costuri 

suplimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Prin derogare de la 

prevederile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

50/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, ale 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 52/2016 cu 

modificările ulterioare și ale 

Ordonanței Guvernului nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere impactul creat de 

seceta pedologică respectiv, 

imposibilitatea totală sau parțială de 

recoltare a culturilor agricole 

însămânțate în toamna anului 2019, 

luând în considerare sezonalitatea 

activității agricole și domeniul vital pe 

care îl reprezintă agricultura pentru 

economie și populație, producătorii 

https://idrept.ro/00132272.htm
https://idrept.ro/00032713.htm
https://lege5.ro/Gratuit/geztiobyg4/ordonanta-de-urgenta-nr-50-2010-privind-contractele-de-credit-pentru-consumatori?d=2020-04-10
https://lege5.ro/Gratuit/geztiobyg4/ordonanta-de-urgenta-nr-50-2010-privind-contractele-de-credit-pentru-consumatori?d=2020-04-10
https://lege5.ro/Gratuit/gezdqnjwg42q/ordonanta-de-urgenta-nr-52-2016-privind-contractele-de-credit-oferite-consumatorilor-pentru-bunuri-imobile-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-50-2010-pri?d=2020-04-10
https://lege5.ro/Gratuit/geztanbs/ordonanta-nr-51-1997-privind-operatiunile-de-leasing-si-societatile-de-leasing?d=2020-04-10
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/1997, cu modificările și 

completările ulterioare, 

republicată, obligația de plată a 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând 

rate de capital, dobânzi și 

comisioane, acordate debitorilor 

afectați de toate tipurile de secetă 

de către creditori până la data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență, se 

suspendă la cererea debitorului 

cu până la 18 luni, dar nu mai 

mult de 31.10.2021, prin 

prelungirea corespunzătoare a 

maturității creditului, fără costuri 

suplimentare. 

 

Autori:  

Comisia pentru industrii 

Grupul Parlamentar PRO Europa 

Membrii Comisiei juridice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agricoli se confruntă cu o lipsă de 

lichidități care afectează economia 

prin diminuarea sau chiar lipsa 

veniturilor. Toate acestea riscă să 

genereze efecte sociale, datorate 

restrângerii activităților și desfacerii 

contractelor de muncă în domeniu, 

poate conduce la blocaje economice și 

financiare cu efecte asupra circulației 

monetare și a băncilor, dar mai ales 

are efecte directe asupra industriei 

alimentare românești, producătorii 

agricoli afectați de secetă fiind în 

imposibilitatea achitării furnizorilor 

de inputuri în agricultură, a onorării 

contractelor de arendă cu efecte 

asupra surselor de venit ale 

proprietarilor de teren agricol, a 

achitării ratelor scadente pentru 

finanțarea activităților curente în 

agricultură, a echipamentelor și 

utilajelor agricole, a terenurilor 

agricole și a spațiilor de depozitare. 

Trebuie menționat faptul ca finanțările 

acordate de către creditori către 

debitorii producători agricoli 

(producători agricoli, întreprinderi 

individuale, persoane fizice autorizate, 

societăți comerciale, cooperative 

agricole, grupuri de producători etc) 

țin cont de sezonalitatea activității, 

https://lege5.ro/Gratuit/geztanbs/ordonanta-nr-51-1997-privind-operatiunile-de-leasing-si-societatile-de-leasing?d=2020-04-10
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permițând plata ratelor nu numai lunar 

dar și trimestrial și mai ales sezonier   

(2 rate pe an în general în a doua parte 

a anului pentru a le permite 

producătorilor să recolteze și să obțină 

venituri). 

Caracterul sezonier al activitatii 

agricole este dat de faptul ca un 

producator are doua perioade de 

recoltat in urma caroraobtine venituri 

: una in perioada iunie -iulie, pentru 

culturile de orz, orzoaica, rapita, 

grau, mazareinsamantate in toamna 

anului precedent si o alta in perioada 

august - octombrie, pentru culturile 

insamantate in primavara anului 

curent (floarea soarelui si porumb).  

De asemenea, trebuie menționat faptul 

că prin compromiterea totală sau 

parțială a culturilor ce se recoltează în 

perioada iunie – iulie și neîncasarea 

sumelor aferente acestor producții, 

este periclitată înființarea noilor 

culturi care se însămânțează în aceeași 

perioadă cu recoltarea culturilor de 

floarea soarelui și porumb, tocmai de 

aceea este necesară prelungirea 

maturității finanțărilor cu o perioadă 

ce depașește 12 luni. Fenomenul de 

secetă cuprinde mai multe perioade 

dupa cum urmează: perioada de 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Perioada maximă de creditare 

prevăzută în reglementările 

creditorilor poate fi depăşită cu o 

perioadă egală cu durata 

suspendării obligaţiei de plată. 

(3) Pentru debitori persoane fizice 

pentru care prelungirea maturităţii 

creditelor depăşeşte limita de 

vârstă prevăzută prin 

reglementările creditorilor de 

acordare a creditelor, creditorii 

procedează la restructurarea 

creditelor cu încadrarea în limita de 

vârstă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Măsura prevăzută la 

alin.(1) se aplică și debitorilor 

care au încheiate contracte de 

leasing operațional sau financiar, 

reglementate prin Ordonanța 

Guvernului nr.51/1997, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) Dobânda datorată de 

debitori, precum și comisioanele 

aferente corespunzătoare 

sumelor scadente a căror plată a 

fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Nemodificat 

 

 

 

 

 

recoltat, însămânțare - înființarea 

noilor culturi, eventual depozitare, 

conservare și comercializare, și abia în 

final înregistrare venituri.   

Sunt expuse direct sau indirect tuturor 

tipurilor de secetă: 

a) viaţa oamenilor şi bunurile 

acestora, precum şiviaţa animalelor; 

b) obiective economice (societăţi 

comerciale, platforme industriale, 

centrale electrice, ferme 

agrozootehnice, amenajări piscicole, 

porturi şi altele); 

c) mediul natural (ecosisteme acvatice 

şi terestre, păduri, terenuri agricole, 

intravilanul localităţilor, altele). 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

(4) De prevederile prezentei 

ordonanţe de urgenţă beneficiază 

debitorii care au încheiat un 

contract pentru obţinerea unui 

credit care nu a ajuns la maturitate 

şi pentru care creditorul nu a 

declarat scadenţa anticipată, 

anterior intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(5) Facilitatea prevăzută la alin. (1) 

poate fi acordată doar pentru 

creditele care nu înregistrează 

restanţe la data instituirii stării de 

urgenţă pe teritoriul României sau 

debitorii au efectuat plata acestor 

restante până la data solicitării 

suspendării obligaţiei de plată 

prevăzute la alin. (1). 

(6) Măsura prevăzută la alin. (1) se 

acordă exclusiv debitorilor ale 

căror venituri au fost afectate direct 

sau indirect de situaţia gravă 

generată de pandemia COVID-19, 

conform normelor de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

existent, la finalul perioadei de 

suspendare. 

(4) Orice proceduri de 

executare silită, inclusiv 

urmărirea silită a bunurilor 

mobile, urmărirea silită 

imobiliară sau popririle de orice 

fel,  începute până la data 

intrării în vigoare a prezentei 

legi, intră sub incidența 

moratoriului și se suspendă până 

la 31 decembrie 2020. 

(5) Perioada maximă de 

creditare prevăzută în 

reglementările creditorilor poate 

fi depășită cu o perioadă egală cu 

durata suspendării obligației de 

plată. 

(6) Pentru debitori persoane 

fizice pentru care prelungirea 

maturității creditelor depășește 

limita de vârstă prevăzută prin 

reglementările creditorilor de 

acordare a creditelor, creditorii 

procedează la restructurarea 

creditelor cu încadrarea în limita 

de vârstă. 

 

 

 

 

 

 

(4)Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Nemodificat 

 

 

 

 

 

(6) Pentru debitori persoane 

fizice pentru care prelungirea 

maturității creditelor depășește 

limita de vârstă prevăzută prin 

reglementările creditorilor de 

acordare a creditelor, creditorii 

procedează la restructurarea 

creditelor cu depășirea limitei de 

vârstă. 

 

Autor:  

Membrii Comisiei pentru buget 

Membrii Comisiei juridice 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

(7) De prevederile prezentei 

ordonanțe de urgență beneficiază 

debitorii care au încheiat un 

contract pentru obținerea unui 

credit care nu a ajuns la 

maturitate și pentru care 

creditorul nu a declarat scadența 

anticipată, anterior intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență. 

 

(8) Sunt de asemenea eligibili 

debitorii care se află în 

procedură de executare silită, în 

procedură de dare în plată, de 

reorganizare judiciară sau în 

orice alte proceduri judiciare sau 

extrajudiciare care tind la 

suspendarea efectelor 

contractelor de credit.” 

 

(7) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)Măsura prevăzută la alin. (11)  

se acordă exclusiv debitorilor 

afectați direct sau indirect de 

toate tipurile de secetă conform 

prevederilor ordinului comun al 

Ministrului Afacerilor Interne și 

Ministrului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

 

Autori:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem alin. (11) al art. 2. 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

Comisia pentru industrii 

Grupul Parlamentar PRO Europa 

Membrii Comisiei juridice 

7.   

 

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de 

suspendarea rambursării ratelor, 

dobânzilor şi comisioanelor, 

debitorii trimit creditorilor o 

solicitare în acest sens, în format 

letric sau prin poşta electronică, la 

datele de contact precizate în 

contractul de credit sau printr-un 

alt canal de comunicare la distanţă 

oferit de creditor, cel mai târziu 

până la 45 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

4. Articolul 3 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art.3.- (1) Pentru a beneficia de 

suspendarea rambursării ratelor, 

dobânzilor și comisioanelor, în 

conformitate cu prevederile art.2 

alin.(1), debitorii definiți la art.1 

lit.(b), trebuie să trimită 

creditorilor o notificare de 

imposibilitate temporară de plată, 

în format letric sau prin poștă 

electronică, la datele de contact 

precizate în contractul de credit sau 

printr-un alt canal de comunicare la 

distanță oferit de creditor. 

4. Articolul 3 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

(1)nemodificat 

 

 (2) În cazul în care debitorul nu 

poate transmite cererea prin unul 

dintre mijloacele enumerate la alin. 

(1), acesta o poate formula pe cale 

orală, prin telefon, la un număr de 

telefon dedicat care va fi anunţat 

de către fiecare creditor pe pagina 

sa de internet, situaţie în care 

creditorul are obligaţia înregistrării 

convorbirii. 

(2) După intrarea în vigoare a 

prezentei legi, obligația de plată a 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând rate 

de capital, dobânzi și comisioane, 

poate fi suspendată o singură dată, 

la cererea debitorului, până la data 

de 31 decembrie 2020. 

(2)nemodificat  

 (3) Debitorul poate opta prin 

solicitarea transmisă creditorului să 

suspende obligaţia de plată a 

(3) În cazul în care debitorul nu 

poate transmite notificarea prin 

unul dintre mijloacele enumerate la 

(3) În cazul în care debitorul nu 

poate transmite notificarea prin 

unul dintre mijloacele enumerate la 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând rate 

de capital, dobânzi şi comisioane, 

pentru o perioadă cuprinsă între o 

lună şi nouă luni, care să nu 

depăşească data de 31 decembrie 

2020. 

alin.(1), acesta o poate formula pe 

cale orală, prin telefon, la un 

număr de telefon dedicat care este 

anunțat de către fiecare creditor pe 

pagina sa de internet, în termen de 

3 zile lucrătoare de la data 

publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, situație în care creditorul 

are obligația înregistrării 

convorbirii. 

alin.(1), acesta o poate formula pe 

cale orală, prin telefon, la un 

număr de telefon dedicat care este 

anunțat de către fiecare creditor pe 

pagina sa de internet în termen de 3 

zile lucrătoare de la data publicării 

prezentei legi în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, situație în 

care creditorul are obligația 

înregistrării convorbirii. 

 

Autori:  

dep Erdei Istvan – UDMR 

 

 (4) Creditorul analizează 

solicitarea şi o aprobă în condiţiile 

prevăzute în normele de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(4) Debitorul poate opta prin 

solicitarea transmisă creditorului să 

suspende obligația de plată a 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând rate 

de capital, dobânzi și comisioane, 

pentru o perioadă care să nu 

depășească data de 31 decembrie 

2020. 

(4)nemodificat  

 (5) Prelungirea duratei contractuale 

menţionate la art. 2 produce efecte 

de la data comunicării solicitării de 

suspendare adresate creditorilor 

pentru solicitările aprobate de 

creditori. 

(5) Prelungirea duratei 

contractuale menționate la art.2 

alin.(1) produce efecte de la data 

comunicării notificării adresate 

creditorilor de către debitori și 

operează de drept prin efectul legii, 

fără încheierea de acte adiționale. 

(5)nemodificat  

  (6) Debitorul răspunde, în (6)nemodificat  
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

condițiile legii, pentru 

corectitudinea informațiilor 

furnizate băncilor.” 

8.   

 

 

Art. 4. - (1) Dobânda datorată de 

debitori corespunzătoare sumelor 

scadente a căror plată este 

suspendată potrivit art. 2 se 

capitalizează la soldul creditului 

existent la finele perioadei de 

suspendare. Capitalul astfel 

majorat se plăteşteeşalonat pe 

durata rămasă până la noua 

maturitate a creditelor, ulterior 

perioadei de suspendare. 

5. La articolul 4, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art.4.- (1) Dobânda datorată de 

debitori și comisioanele aferente 

corespunzătoare sumelor scadente 

a căror plată a fost suspendată nu 

se capitalizează la soldul creditului 

existent, la finalul perioadei de 

suspendare.” 

5. Nemodificat 

 

 

 

 

 (2) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1), pentru creditele ipotecare 

contractate de persoane fizice 

dobânda aferentă perioadei de 

suspendare se calculează potrivit 

prevederilor contractului de credit 

şi reprezintă o creanţă distinctă şi 

independentă în raport cu celelalte 

obligaţii izvorâte din contractul de 

credit. La această creanţă dobânda 

este 0% şi plata de către debitor a 

acestei creanţe se va face eşalonat, 

în 60 de rate lunare egale, începând 

cu luna imediat următoare 

6. La articolul 4, alineatul (2) se 

abrogă. 

6. Nemodificat  
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

încheierii perioadei de amânare. 

9.  Art. 5. - (1) Statul român, prin 

Ministerul Finanțelor Publice, 

denumit în continuare MFP, 

garantează în procent de 100% 

plata dobânzii calculate potrivit art. 

4 alin. (2) aferentă creditelor 

ipotecare contractate de debitori 

persoane fizice. 

7. Articolul 5 se abrogă. 7. Nemodificat  

 (2) În scopul prevăzut la alin. (1), 

prin derogare de la prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 109/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, MFP este 

autorizat să mandateze 

F.N.G.C.I.M.M. în vederea 

emiterii de scrisori de garanţie în 

numele şi în contul statului în 

favoarea creditorilor. Acordarea şi 

derularea garanţiilor de stat se 

realizează pe baza unei convenţii 

de garantare încheiate între 

F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. 

Modelul convenţiei de garantare se 

aprobă prin ordin al ministrului 

finanţelor publice în termen de 15 

zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   

https://idrept.ro/00103844.htm
https://idrept.ro/00111825.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 (3) Modificarea contractelor de 

credit potrivit prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă se 

produce prin efectul legii, fără 

încheierea de acte adiţionale. În 

termen de 30 de zile de la primirea 

solicitării, creditorul notifică 

debitorului clauzele contractuale 

modificate pentru implementarea 

prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

   

 (4) Fiecare creditor comunică 

F.N.G.C.I.M.M. pe propria 

răspundere valoarea totală a 

angajamentului de garantare 

rezultat din cumularea sumelor de 

plată conform graficelor de 

eşalonare a plăţii sumelor 

reprezentând dobânzi datorate de 

debitori potrivit alin. (1). 

   

 (5) După efectuarea plăţii valorii 

de executare a garanţiei de MFP, 

F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un titlu 

de creanţă prin care se 

individualizează obligaţiile de plată 

ale persoanelor fizice beneficiare 

ale facilităţii prevăzute la alin. (1). 

Titlul de creanţă devine titlu 

executoriu în condiţiile legii. 

   

 (6) Sursa de plată a garanţiilor 

acordate de către F.N.G.C.I.M.M. 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

în numele şi contul statului pentru 

facilitatea prevăzută la alin. (1) 

este bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Finanţelor Publice - 

Acţiuni generale, titlul "Alte 

transferuri" cod 55, alin. "Sume 

rezultate din executarea garanţiilor 

acordate din bugetul de stat" cod 

55.01.50. 

 (7) Creanţele rezultate din plata 

garanţiilor de stat acordate în baza 

prezentului articol, respectiv 

sumele plătite creditorilor în baza 

scrisorilor de garanţie, sunt creanţe 

bugetare şi se recuperează de la 

debitori de către organele fiscale 

competente ale AgenţieiNaţionale 

de Administrare Fiscală, conform 

prevederilor Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

   

 (8) Sumele încasate conform alin. 

(7) sunt venituri ale bugetului de 

stat. 

   

 (9) Pentru neplata la scadenţă a 

obligaţiilor rezultate din executarea 

scrisorilor de garanţie, debitorul 

datorează obligaţii fiscale accesorii 

care se calculează şi se comunică 

de către organele fiscale 

   

https://idrept.ro/00171867.htm
https://idrept.ro/00171868.htm
https://idrept.ro/00171868.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

competente ale AgenţieiNaţionale 

de Administrare Fiscală potrivit 

prevederilor Legii nr. 207/2015. 

10.   

 

 

Art. 6. - Pentru a beneficia de 

suspendarea rambursării ratelor, 

dobânzilor şi comisioanelor în 

conformitate cu prevederile art. 2 

alin. (1), debitorii definiţi la art. 1 

lit. b), cu excepţia persoanelor 

fizice, trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) întrerup activitatea total sau 

parţial ca efect al deciziilor emise 

de autorităţile publice competente 

potrivit legii, pe perioada stării de 

urgenţă decretate, şideţin 

certificatul de situaţii de urgenţă 

emis de Ministerul Economiei, 

Energiei şi Mediului de Afaceri sau 

deţin certificatul pentru situaţii de 

urgenţă emis de Ministerul 

Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri, prin care se constată, în 

baza declaraţiilor pe propria 

răspundere a debitorilor, 

diminuarea veniturilor sau a 

încasărilor cu minimum 25% în 

8. La articolul 6, litera a) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

„a) întrerup activitatea total sau 

parțial ca efect al deciziilor emise 

de autoritățile publice competente 

potrivit legii, pe perioada stării de 

urgență decretate și dețin 

certificatul de situații de urgență 

emis de Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri sau 

dețin certificatul pentru situații de 

urgență emis de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri prin care se constată, în 

baza declarațiilor pe propria 

răspundere a debitorilor, 

diminuarea veniturilor sau a 

încasărilor cu minimum 15% în 

luna în care se face solicitarea, prin 

raportare la media lunilor ianuarie 

și februarie 2020.” 

 

8. Articolul 6 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

Art. 6. - Pentru a beneficia de 

suspendarea rambursării ratelor, 

dobânzilor şi comisioanelor în 

conformitate cu prevederile art. 2 

alin. (1), debitorii definiți la art. 1 

lit. b), cu excepția persoanelor 

fizice, trebuie să aibă activitatea 

întrerupta total sau parțial, 

veniturile sau încasările 

diminuate cu cel puțin 15% fata 

de media ultimelor doua luni, 

sau in cazul autorităților publice 

locale apariția unor cheltuieli 

neprevăzute sau nebugetare, 

legate de combaterea pandemiei, 

ca efect al deciziilor emise de 

autoritățile publice competente 

potrivit legii, pe perioada stării 

de urgență decretate în baza 

declarațiilor pe propria 

răspundere a debitorilor. 

 

Autori:  

PSD, UDMR, PRO EUROPA, 

PMP 

 

https://idrept.ro/00171867.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

luna martie 2020 prin raportare la 

media lunilor ianuarie şi februarie 

2020 sau întreruperea parţială sau 

totală a activităţii ca efect al 

deciziilor emise de autorităţile 

publice competente pe perioada 

stării de urgenţă decretate; 

Membrii Comisiei juridice 

 b) nu se află în insolvenţă la data 

solicitării suspendării rambursării 

creditului, conform informaţiilor 

disponibile pe pagina web a 

Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului. 

   

11.  Art. 7. - În aplicarea prezentei 

ordonanţe de urgenţă MFP 

elaborează normele de aplicare, 

care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului în termen de 15 de zile 

de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

9. Articolul 7 se abrogă. 9. Nemodificat  
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1.  Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.37 din 30 martie 

2020 privind acordarea unor 

facilități pentru creditele 

acordate de instituții de credit și 

instituții financiare nebancare 

anumitor categorii de debitori, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.261 din 30 

martie 2020, cu următoarele 

modificări: 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

2.  1. La articolul 1, literele a) 

și b) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
„Art.1.- În înțelesul 

prezentei legi, termenii și 

expresiile de mai jos au 

următoarele semnificații: 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

3  a) creditori - instituții de 

credit definite potrivit 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2006 privind 

instituțiile de credit și adecvarea 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  



25 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

capitalului, aprobată cu 

modificări și completări prin 

Legea nr.227/2007, cu 

modificările și completările 

ulterioare, și instituții financiare 

nebancare definite potrivit Legii 

nr.93/2009 privind instituțiile 

financiare nebancare, cu 

modificările și completările 

ulterioare, precum și sucursalele 

instituțiilor de credit și ale 

instituțiilor financiare nebancare 

din străinătate care desfășoară 

activitate pe teritoriul României, 

cu excepția Caselor de Ajutor 

Reciproc, precum și entitățile 

înregistrate care desfășoară 

activitatea de recuperare 

creanțe; 

4  b) debitori - persoanele 

juridice, persoanele fizice, 

inclusiv persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile 

familiale ce funcționează potrivit 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.44/2008 privind 

desfășurarea activităților 

economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

familiale, profesiile liberale și 

cele care se exercită în baza unor 

legi speciale, indiferent de forma 

de exercitare a profesiei din 

contractele de credit, respectiv 

leasing, cu excepția instituțiilor 

de credit definite potrivit 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2006, cu 

modificările și completările 

ulterioare.” 

 

5  2. La articolul 1, literele c)-

g) se abrogă. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

 

  

6  3. Articolul 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art.2.- (1) Prin derogare de la 

prevederile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.50/2010 

privind contractele de credit 

pentru consumatori, aprobată cu 

modificări și completări prin 

Legea nr.288/2010, cu 

modificările și completările 

ulterioare, ale Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.52/2016 

privind contractele de credit 

oferite consumatorilor pentru 

bunuri imobile, precum și pentru 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori, cu modificările 

ulterioare, și ale Ordonanței 

Guvernului nr.51/1997 privind 

operațiunile de leasing și 

societățile de leasing, aprobată 

cu modificări și completări prin 

Legea nr.90/1998, republicată, 

cu modificările și completările 

ulterioare, obligația de plată a 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor,  reprezentând 

rate de capital, dobânzi și 

comisioane, acordate debitorilor 

de către creditori până la data 

intrării în vigoare a prezentei 

legi, se suspendă, la cererea 

debitorului,  până la 31 

decembrie 2020, prin 

prelungirea corespunzătoare a 

maturității creditului, fără 

costuri suplimentare. 

7  (2) Măsura prevăzută la 

alin.(1) se aplică și debitorilor 

care au încheiate contracte de 

leasing operațional sau financiar, 

reglementate prin Ordonanța 

Guvernului nr.51/1997, 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

8  (3) Dobânda datorată de 

debitori, precum și comisioanele 

aferente corespunzătoare 

sumelor scadente a căror plată a 

fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului 

existent, la finalul perioadei de 

suspendare. 

La art. 2 alin. (3) la sfârșit se 

completează și va avea următorul 

cuprins: 

 (3)  Dobânda datorată de 

debitori, precum și comisioanele 

aferente corespunzătoare 

sumelor scadente a căror plată a 

fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului 

existent, la finalul perioadei de 

suspendare. Se aplică și 

cererilor depuse după intrarea 

în vigoare a Ordonanței de 

urgență nr. 37/2020. 

Dep. Izabella Ambrus 

 

  

9  (3) Dobânda datorată de 

debitori, precum și comisioanele 

aferente corespunzătoare 

sumelor scadente a căror plată a 

fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului 

existent, la finalul perioadei de 

suspendare. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

 

  

10  (4) Orice proceduri de 

executare silită, inclusiv 

urmărirea silită a bunurilor 

mobile, urmărirea silită 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

imobiliară sau popririle de orice 

fel,  începute până la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, intră 

sub incidența moratoriului și se 

suspendă până la 31 decembrie 

2020. 

11  (5) Perioada maximă de 

creditare prevăzută în 

reglementările creditorilor poate 

fi depășită cu o perioadă egală cu 

durata suspendării obligației de 

plată. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

 

  

12  (6) Pentru debitori persoane 

fizice pentru care prelungirea 

maturității creditelor depășește 

limita de vârstă prevăzută prin 

reglementările creditorilor de 

acordare a creditelor, creditorii 

procedează la restructurarea 

creditelor cu încadrarea în limita 

de vârstă. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

 

  

13  (7) De prevederile prezentei 

ordonanțe de urgență beneficiază 

debitorii care au încheiat un 

contract pentru obținerea unui 

credit care nu a ajuns la 

maturitate și pentru care 

creditorul nu a declarat scadența 

anticipată, anterior intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

14  (8) Sunt de asemenea 

eligibili debitorii care se află în 

procedură de executare silită, în 

procedură de dare în plată, de 

reorganizare judiciară sau în 

orice alte proceduri judiciare sau 

extrajudiciare care tind la 

suspendarea efectelor 

contractelor de credit.” 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

 

  

15   La articolul 2, după alineatul 

(9) se introduce un nou alineat, 

alineatul (10), cu următorul 

cuprins: 

 

(10) Sunt eligibili debitorii care 

nu înregistrează întârzieri la 

plată, reprezentând principal 

și/sau dobândă, în relație cu 

creditorii, mai mari de 90 de 

zile, cu excepția celor 

menționați la alin. (8). 

 

Autor:  

deputat Firczak Iulius Marian, 

grupul parlamentar al 

minorităţilor naţionale 

Acest act normativ ar trebui 

să protejeze acei debitori de 

bună credință care în 

momentul de față nu își pot 

plăti ratele din motive 

imprevizibile și a căror 

efecte nu le pot controla.  

Cei care înregistrează 

întârzieri de plată mai mari 

de 90 de zile nu ar trebui să 

fie eligibili pentru 

suspendarea rambursării 

creditelor. Chiar dacă nu 

vor fi eligibili, legea va 

proteja şi această categorie 

de debitori prin suspendarea 

oricărei proceduri de 

executare silită.  

Motivul iniţierii acestui act 

normativ a fost reprezentat 

de efectele economice ale 

pandemiei de COVID-19. 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

În contextul afectării severe 

ale fluxurilor financiare şi a 

diminuării capitalului din 

economie pe fondul scăderii 

lichidităţii creditorilor, 

considerăm imperios 

necesară impunerea unei 

condiţii minime de accesare 

a facilităţii de suspendare a 

rambursării creditării. 

Astfel, debitorul va trebui să 

depună o declaraţie pe 

proprie răspundere prin care 

să arate că veniturile sale               

s-au diminuat din cauza 

pandemiei. Acesta este 

singurul document ce va 

trebui înaintat creditorilor, 

fără alte documente 

justificative sau alte 

proceduri birocratice.   

 

16   La articolul 2 după alineatul 

(9) se introduce un nou alineat, 

alineatul (10) cu următorul 

cuprins: 

 

(10) Măsura prevăzută la alin. 

(11)  se acordă exclusiv 

debitorilor afectați direct sau 

indirect de toate tipurile de 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

secetă si calamitati conform 

prevederilor ordinului comun 

al Ministrului Afacerilor 

Interne și Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. 

 

Dep. Andi Grosaru 

17.   La articolul 2, după alineatul 

(10) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

 

(11) Pentru a beneficia de 

suspendarea ratelor scadente 

aferente împrumuturilor, 

reprezentând rate de capital, 

dobânzi și comisioane, în 

conformitate cu prevederile 

art. 2alin. (1), debitorii trebuie 

să trimită creditorilor o 

declarație pe proprie 

răspundere din care să rezulte 

faptul că veniturile sau 

încasările s-au diminuat în 

perioada ulterioară instituirii 

stării de urgență consfințită 

prin Decretul  Președintelui 

României nr. 195/16 Martie 

2020 privind instituirea stării 

de urgență pe teritoriul 

1. Acest act normativ ar 

trebui să protejeze acei 

debitori de bună credință 

care în momentul de față nu 

își pot plăti ratele din 

motive imprevizibile și a 

căror efecte nu le pot 

controla.  Cei care 

înregistrează întârzieri de 

plată mai mari de 90 de zile 

nu ar trebui să fie eligibili 

pentru suspendarea 

rambursării creditelor. Chiar 

dacă nu vor fi eligibili, 

legea va proteja şi această 

categorie de debitori prin 

suspendarea oricărei 

proceduri de executare 

silită.  

Motivul iniţierii acestui act 

normativ a fost reprezentat 

de efectele economice ale 

pandemiei de COVID-19. 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

României. 

 

Autor:  

deputat Firczak Iulius Marian, 

grupul parlamentar al 

minorităţilor naţionale 

În contextul afectării severe 

ale fluxurilor financiare şi a 

diminuării capitalului din 

economie pe fondul scăderii 

lichidităţii creditorilor, 

considerăm imperios 

necesară impunerea unei 

condiţii minime de accesare 

a facilităţii de suspendare a 

rambursării creditării. 

Astfel, debitorul va trebui să 

depună o declaraţie pe 

proprie răspundere prin care 

să arate că veniturile sale               

s-au diminuat din cauza 

pandemiei. Acesta este 

singurul document ce va 

trebui înaintat creditorilor, 

fără alte documente 

justificative sau alte 

proceduri birocratice.  

 

18  4. Articolul 3 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„Art.3.- (1) Pentru a 

beneficia de suspendarea 

rambursării ratelor, dobânzilor și 

comisioanelor, în conformitate 

cu prevederile art.2 alin.(1), 

debitorii definiți la art.1 lit.(b), 

trebuie să trimită creditorilor o 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

notificare de imposibilitate 

temporară de plată, în format 

letric sau prin poștă electronică, 

la datele de contact precizate în 

contractul de credit sau printr-un 

alt canal de comunicare la 

distanță oferit de creditor. 

19  (2) După intrarea în vigoare a 

prezentei legi, obligația de plată 

a ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând 

rate de capital, dobânzi și 

comisioane, poate fi suspendată 

o singură dată, la cererea 

debitorului, până la data de 31 

decembrie 2020. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

20  (3) În cazul în care debitorul 

nu poate transmite notificarea 

prin unul dintre mijloacele 

enumerate la alin.(1), acesta o 

poate formula pe cale orală, prin 

telefon, la un număr de telefon 

dedicat care este anunțat de către 

fiecare creditor pe pagina sa de 

internet, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data publicării 

prezentei legi în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

situație în care creditorul are 

obligația înregistrării convorbirii. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

21  (4) Debitorul poate opta prin Se elimină   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

solicitarea transmisă creditorului 

să suspende obligația de plată a 

ratelor scadente aferente 

împrumuturilor, reprezentând 

rate de capital, dobânzi și 

comisioane, pentru o perioadă 

care să nu depășească data de 31 

decembrie 2020. 

 

Dep. Ioan Cupșa 

22  (5) Prelungirea duratei 

contractuale menționate la art.2 

alin.(1) produce efecte de la data 

comunicării notificării adresate 

creditorilor de către debitori și 

operează de drept prin efectul 

legii, fără încheierea de acte 

adiționale. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

23  (6) Debitorul răspunde, în 

condițiile legii, pentru 

corectitudinea informațiilor 

furnizate băncilor.” 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

24  5. La articolul 4, alineatul (1) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art.4.- (1) Dobânda datorată de 

debitori și comisioanele aferente 

corespunzătoare sumelor 

scadente a căror plată a fost 

suspendată nu se capitalizează la 

soldul creditului existent, la 

finalul perioadei de suspendare.” 

La art. 4 alin. (1) la sfârșit se 

completează și va avea următorul 

cuprins: 

Dobânda datorată de debitori și 

comisioanele aferente 

corespunzătoare sumelor 

scadente a căror plata a fost 

suspendată nu se capitalizează la 

soldul creditului existent, la 

finalul perioadei de suspendare. 

Se aplică și cererilor depuse 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

după intrarea în vigoare a 

Ordonanței de urgență nr. 

37/2020. 

 

Dep. Izabella Ambrus 

25  5. La articolul 4, alineatul (1) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art.4.- (1) Dobânda datorată de 

debitori și comisioanele aferente 

corespunzătoare sumelor 

scadente a căror plată a fost 

suspendată nu se capitalizează la 

soldul creditului existent, la 

finalul perioadei de suspendare.” 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

26  6. La articolul 4, alineatul (2) 

se abrogă. 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 

  

27  7. Articolul 5 se abrogă. Se elimină 

Dep. Ioan Cupșa 

  

28  8. La articolul 6, litera a) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

„a) întrerup activitatea total sau 

parțial ca efect al deciziilor 

emise de autoritățile publice 

competente potrivit legii, pe 

perioada stării de urgență 

decretate și dețin certificatul de 

situații de urgență emis de 

Ministerul Economiei, Energiei 

Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

și Mediului de Afaceri sau dețin 

certificatul pentru situații de 

urgență emis de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri prin care se constată, 

în baza declarațiilor pe propria 

răspundere a debitorilor, 

diminuarea veniturilor sau a 

încasărilor cu minimum 15% în 

luna în care se face solicitarea, 

prin raportare la media lunilor 

ianuarie și februarie 2020.” 

29  9 Articolul 7 se abrogă. Se elimină 

 

Dep. Ioan Cupșa 
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