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pentru suspendarea rambursării creditelor 

 

 

 
Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

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

mai jos au următoarele semnificații: 

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; 

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 
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autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, asociațiile, 

fundațiile, profesiile liberale 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. 

 

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 

suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de  

31 decembrie 2020, 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. 
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(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. 

(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.  

 

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 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. 

(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. 

 

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. 

(2) Debitorul răspunde în condițiile legii pentru corectitudinea 

informațiilor furnizate băncilor în declarația pe proprie răspundere. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 3 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76      

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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