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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,          2.04.2020  

Nr.4c-2/238 

 

PLx. 132/2020 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

suspendarea rambursării creditelor, trimis cu adresa nr. PLx.132/2020, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,          2.04.2020  

Nr.4c-2/238 

 

PLx. 132/2020 

 

 

RAPORT  

 

asupra proiectului de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 



 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru suspendarea 

rambursării creditelor. 

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

şedinţa din data de 31 martie 2020.   

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

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare, avizul favorabil al Comisiei pentru 

industrii și servicii și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

Proiectul de lege supus dezbaterii, online, are ca obiect de reglementare 

susținerea mediului de afaceri prin implementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 

susținerea sectoarelor economice puternic afectate de reducerea activității ca urmare a 

implementării măsurilor luate ca urmare a decretării de către Președintele României a 

stării de urgență (pandemia determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

la nivel global şi, în special, la nivelul teritoriului statului român). Astfel, printre 

măsurile fiscal-bugetare prevăzute de prezentul proiect de lege se regăsește 

suspendarea, la cerere, a obligației de restituire a împrumuturilor şi dobânzilor 

aferente pentru creditele contractate de către persoanele fizice şi companii. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în şedinţa online din data de 2 aprilie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 

deputați din totalul de 27 membri. 

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

prezenți online, au hotărât cu majoritate  de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru suspendarea 

rambursării creditelor 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 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

 Vasilica Popa 
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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 Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.  Titlul legii: 

LEGE  

pentru suspendarea rambursării creditelor 

Nemodificat   

2.  Art.l.- În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

Art. 1. În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile 

de mai jos au următoarele semnificații: 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 

 a) creditori - instituţii de credit, instituţii financiare 

nebancare şi colectori de creanţe; 

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 înregistrate care 

desfășoară activitatea de recuperare creanțe; 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 b) debitori - persoanele fizice, persoanele juridice, 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 

întreprinderile familiale, asociaţiile, fundaţiile şi 

profesiile liberale. 

b) debitori - 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, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 182/2016, asociațiile, 

fundațiile, profesiile libere și cele care se exercită în 

baza unor legi speciale, indiferent de forma de 

exercitare a profesiei și persoanele juridice 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, și întreprinderile mici și 

mijlocii (”IMM”), așa cum sunt definite în Legea nr. 

346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și 

completările ulterioare, care sunt părți într-un contract 

de credit sau de leasing. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD  

 

 

3.  Art.2.- (1) La cererea debitorului, obligaţia de plată a 

ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente 

împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, 

până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub 

incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 31 

decembrie 2020, prin prelungirea corespunzătoare a 

maturităţii creditului, fără costuri suplimentare. 

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 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

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, cu până la 9 luni, dar nu mai 

mult de 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a 

maturității creditului, fără costuri suplimentare. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 (2) Dobânda datorată de debitori, precum şi 

comisioanele aferente corespunzătoare sumelor 

scadente a căror plată a fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului existent, la finalul 

perioadei de suspendare. 

(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. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 

 (3) 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 şi se suspendă până la 31 

decembrie 2020. 

(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. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

  (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 

31.12.2020. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 

4.  Art.3.- (1) Pentru a beneficia de suspendarea prevăzută 

la art.2, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest 

sens, în forma unui document imprimat pe suport de 

hârtie sau prin poșta electronică. 

Nemodificat  

 

 

 (2) 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. 

(2) 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 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. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 

 (3) Prelungirea duratei contractuale prevăzute la art.2 

alin.(l) începe de la data comunicării solicitării de 

suspendare adresate creditorilor. 

(3) Prelungirea duratei contractuale menționate la art. 2 

alin. (1) produce efecte de la data comunicării solicitării 

de suspendare adresate creditorilor de către debitori și 

operează de drept prin efectul legii, fără încheierea de 

acte adiționale, creditorul notificând debitorului 

accesarea facilității de suspendare. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

5.  Art.4.- Beneficiază, la cerere, de suspendarea 

rambursării ratelor, dobânzilor si comisioanelor 

aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoanele 

fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, 

asociațiile, fundațiile şi profesiile liberale. 

Art.4. - (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), cu excepția persoanelor fizice, 

trebuie să trimită băncilor o declarație pe proprie 

răspundere din care să rezulte faptul că veniturile sau 

încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în 

curs raportat la media celor două luni anterioare. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 

  (2) Debitorul răspunde în condițiile legii pentru 

corectitudinea informațiilor furnizate băncilor în 

declarația pe proprie răspundere. 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 

 

 

6.  Art.5.- Prezenta lege este aplicabilă şi în cazul 

operațiunilor de leasing, reglementate de Ordonanța 

Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se elimină 

 

Autor: Grupul Parlamentar PSD 
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Anexa nr. 2 

 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii online, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1. Art.2.- (1) La cererea debitorului, obligaţia de 

plată a ratelor scadente, dobânzilor şi 

comisioanelor aferente împrumuturilor acordate 

debitorilor de către creditori, până la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub 

incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 

31 decembrie 2020, prin prelungirea 

corespunzătoare a maturităţii creditului, fără 

costuri suplimentare. 

(2) Dobânda datorată de debitori, precum şi 

comisioanele aferente corespunzătoare sumelor 

scadente a căror plată a fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului existent, la 

finalul perioadei de suspendare. 

(3) 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 

şi se suspendă până la 31 decembrie 2020. 

 

 

 

Art. 2. - Scutirea la plata ratelor și dobânzilor 

creditelor bancare  se aprobă pentru persoanele 

fizice care sunt în șomaj tehnic sau șomaj total. 

Scutirea se face ca urmare a cererii depusă la 

creditor, însoțită de adeverință de la ANOFM, 

care să confirme calitatea menționată. 

Perioada de scutire începe imediat acolo unde în 

contractul de credit nu există facilități identice 

acordate de către creditor sau la expirarea 

perioadei de facilități acordate de creditor. 

Perioada pentru care se acordă această scutire 

este perioada stării de urgență plus 30 de zile. 

Contractele de credit pentru persoanele fizice 

menționate se prelungesc automat în aceleași 

condiții de rată și dobândă cu perioada stării de 

urgență. 

 

Autor: dp. Adrian-Mihăiță Todoran – PMP 

 

1. 

 

2. prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

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

prevăzută la art.2, debitorii trimit creditorilor o 

solicitare în acest sens, în forma unui document 

imprimat pe suport de hârtie sau prin poșta 

electronică. 

(2) 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. 

(3) Prelungirea duratei contractuale prevăzute la 

art.2 alin.(l) începe de la data comunicării 

solicitării de suspendare adresate creditorilor. 

 

Art. 3. - Persoanele juridice care înregistrează o 

reducere a numărului de angajați cu mai mult de 

50% primesc aceleași facilități, și anume 

scutirea la plata ratelor și dobânzilor pe 

perioada stării de urgență plus 30 de zile și 

prelungirea automată a contractelor de credit cu 

perioada stării de urgență. 

În cazul contractelor de leasing facilitățile mai 

sus menționate se aplică ca în cazul creditelor 

financiare. 

 

Autor: dp. Adrian-Mihăiță Todoran – PMP 

 

1. 

 

2. prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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