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pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  
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acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare 

anumitor categorii de debitori 

 

 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

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: 

 

1. La articolul 1, literele a) și b) se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  

„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 importanță 
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strategică în concordanță cu politicile guvernamentale de susținere a 

mediului de afaceri românesc 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; 

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 de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările 

și completările ulterioare.” 

 

2. La articolul 1, literele c) – g) se abrogă. 

 

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 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 
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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. 51/1997, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 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 octombrie 2021, prin prelungirea corespunzătoare a 

maturității creditului, fără costuri suplimentare. 

(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 existent, la finalul 

perioadei de suspendare. Se aplică și cererilor depuse după intrarea în 

vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020. 

(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 depășirea limitei de vârstă. 

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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(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. 

(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.” 

 

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. 

(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. 

(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. 

(4) Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului 

să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente 
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împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, 

pentru o perioadă care să nu depășească data de 31 decembrie 2020. 

(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. 

(6) Debitorul răspunde, în condițiile legii, pentru corectitudinea 

informațiilor furnizate băncilor.” 

 

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 plata 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 a Guvernului nr. 37/2020.” 

 

6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă. 

 

7. Articolul 5 se abrogă. 

 

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 definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să 

aibă activitatea întreruptă total sau parțial, veniturile sau încasările 

diminuate cu cel puțin 15% față de media ultimelor două luni, sau în 

cazul autorităților publice locale apariția unor cheltuieli neprevăzute sau 

nebugetare, legate de combaterea pandemiei, ca efect al deciziilor emise 

de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de 

urgenţă decretate în baza declarațiilor pe propria răspundere a 

debitorilor.ˮ 

 

9. Articolul 7 se abrogă. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 
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CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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