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RAPORT COMUN

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgent a 

Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilita;;! pentru creditele 

acordate de institutii de credit si institutii flnanciare nebancare anumitor

categorii de debitori /

{L186/2020)

In conformitate cu prevederile art. 152 alin. (1} si (2) din Regulamentul Senatului, 
republican cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru constitupionalitate, 
Comisia economica, industrii si servicii si Comisia pentru buget, iinanpe, activitate 

bancara si piapa de capital, prin adresa nr. L186/2020, au fost sesizate de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea reexaminarii ji elaborarii raportului comun asupra 

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.37/2020 privind 

acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii flnanciare 

nebancare anumitor categorii de debitori, ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr. 
600 din 15 iulie 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea" unor facilitapi pentru unii 
beneficiari ai creditelor acordate de institupiile de credit si institutiile flnanciare nebancare,
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pe fondul posibilelor dificultati pe care acestia le-ar putea intampina m rambursarea ratelor, 
dificulta^i generate de efectele pandemiei COVID-19.

Solutiile legislative au in vedere suspendarea obligatiilor de plata aferente 

imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi §i comisioane, pentru o perioada 

cuprinsa intre o luna §i pana la noua luni, care sa nu depa§easca insa data de 31 decembrie 

2020.
Curtea Constitutionala, prin Decizia 600 din 15 iulie 2020, a admis obiec^ia de 

neconstitu(ionalitate formulata de 69 de deputafi aparjanand Grupului parlamentar al 
Partidului National Liberal ^i a constatat ca Legea pentru aprobarea Ordonanpei de urgentd a 

Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unorfacilitdti pentru creditele acordate de institutii 
de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori este 

neconstitutionala in ansamblul sau.

Aplicand jurisprudenta Curtii Constitufionale la cazul specific al constatarii 
neconstitutionalitatii unei legi de aprobare a unei ordonante de urgenta a Guvernului, in 

ansamblul sau, Parlamentului ii revine obligatia ca, tinand cont de proiectul de lege de 

aprobare a ordonanjei de urgenta transmis anterior de Guvern, trebuie sa parcurga din nou 

toate etapele ulterioare initierii procesului legislativ si anume procedura din comisiile 

parlamentare, dezbaterile si votul din fiecare Camera.

Astfel, Comisia pentru constitufionalitate, Comisia economica, industrii si 
servicii si Comisia pentru buget, finance, activitate bancara si piaja de capital,
analizand Decizia Curjii Constitu^ionale ^i prevederile proiectului de lege, au constatat 
neconstitutionalitatea legii trimise la promulgare in ansamblul sau si au hotarat, cu 

majoritate de voturi, sa adopte raportul comun de admitere cu amendamente admise 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr. 
37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si 
institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Amendamentele admise sunt 
cuprinse in Anexa prezentului raport comun.

In jurisprudenpa sa, Curtea a stabilit doua criterii esenpiale pentru a se determina 

cazurile in care, prin procedura parlamentara, se incalca principiul bicameralismului: (1) 
existenpa unor deosebiri majore de conpinut juridic intre formele adoptate de cele doua 

Camere ale Parlamentului si (2) existenpa unei configurapii semnificativ diferite intre 

formele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului.
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in ceea ce prive^te primul criteriu, respectiv cel legat de necesitatea de a nu exista 

deosebiri majore, substan^iale, de continut juridic intre formele adoptate de cele doua 

Camere ale Parlamentului, Curtea a analizat care au fost amendamentele adoptate pentru 

prima data de catre Camera Deputatilor m calitate de Camera decizionala, amendamente 

care nu au fost discutate de catre Senat m calitate de prima Camera sesizata. Astfel: 
articolul unic pet. 3 din legea de aprobare a introdus art. 2 alin. (l^) la Ordonanfa de 

urgenta a Guvernului nr. 37/2020, articol care prevede o noua categoric de debitori, 
respectiv debitorii afectati de toate tipurile de seceta, care urmeaza sa beneficieze de 

prevederile ordonanjei de urgenta modificate, pana la 31 octombrie 2021, spre deosebire de 

debitorii "obisnuiti", adica cei ai contractelor de credit care isi pot valorifica drepturile 

prevazute doar pana la 31 decembrie 2020. De asemenea, acelasi pet. 3 al articolului unic 

din lege a introdus alin. (9] la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, 
care prevede ca masura prevazuta la art. 2 alin. (l^) mentionat mai sus se acorda exclusiv 

debitorilor afectati de seceta conform prevederilor ordinului comun al ministrului afacerilor 
interne si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Din analiza dispozitiilor legale 

rezulta ca acest ordin este preexistent, insa nu este si identificat;
Asadar, prin adoptarea amendamentelor formulate in Camera decizionala [Camera 

Deputatilor], legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 extinde 

domeniul reglementarii ?! la protejarea debitorilor afectati de seceta, cu alte cuvinte a unor 

persoane care nu au fost afectate in vreun fel de pandemia de SARS-CoV2. Prin urmare, 
Curtea refine ca, de$i Camera de reflec]:ie a pastrat domeniul de aplicare al ordonantei de 

urgenta. Camera decizionala a modificat acest domeniu de aplicare, fara ca prima Camera 

sesizata sa se poata pronunta.
- in continuare, articolul unic pet. 5 din legea de aprobare a modificat art. 4 alin. 

[1] din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, precizandu-se ca prevederile legale 

astfel modificate se aplica 5! pentru cererile depuse dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 37/2020. Astfel, daca sub imperiul Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 37/2020 dobanzile pentru credite, altele decat cele ipotecare se capitalizau la 

soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, in Senat solatia legislativ a fost 
schimbata complet, in sensul ca nici macar pentru aceste credite nu se mai capitalizeaza 

dobanda, iar in Camera Deputatilor acest beneficiu a fost extins §i in favoarea celor care au 

depus cereri dupa intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta de urgenta a Guvernului nr. 
37/2020. Cu alte cuvinte, articolul unic pet. 5 din legea de aprobare extinde beneficiile 

prevazute de legea de aprobare (cum ar fi necapitalizarea dobanzii la creditele aflate in curs
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de derulare) ?i pentru cererile depuse inainte de intrarea in vigoare a legii de aprobare a 

Ordonanjei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, solutie legislativa care nu a fost analizata 

de Senat.

- articolul unic pet. 8 din legea de aprobare a modificat radical art. 6 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, prevazand o flexibilitate mai mare in ceea 

ce priveste conditiile de constatare a situajiei de dificultate in care se afla debitorii persoane 

juridice defmiti la art. 1 lit. b) in urma declararii starii de urgenta pentru a beneficia de 

facilitatile reglementate de legiuitor, in sensul ca este nevoie doar de o declaratie pe propria 

raspundere potrivit careia au activitatea intrerupta total sau partial, iar veniturile sau 

incasarile sunt diminuate cu cel putin 15% fata de media ultimelor doua luni. Astfel, nu mai 
este nevoie de obtinerea unui certificat de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri. De asemenea, printre noii beneficiari ai prevederilor legale 

modificate au fost introduse §i autorita^ile publice locale.
Analizand amendamentele de mai sus, Curtea a constatat ca ele aduc deosebiri 

majore, substantial, de continut juridic intre forma adoptata de Senat in calitate de prima 

Camera sesizata, si cea adoptata de Camera Deputatilor in calitate de Camera decizionala. 
Prin urmare, Curtea a concluzionat ca primul criteriu din cele doua criterii esentiale 

configurate in jurisprudeniia instanjei de contencios constitutional a fost incalcat.
In conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 147 din Constitujie, deciziile Cur^ii 

Constitutionale sunt general obligatorii §1 au putere numai pentru viitor, de la data 

publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

In consecinta, Comisia pentru constitufionalitate, Comisia economica, industrii 
si servicii si Comisia pentru buget, finance, activitate bancara si piaja de capital supun 

spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul comun de admitere, cu 

amendamente admise asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele 

acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de 

debitori.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor ordinare 

51 urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art. 76 alin. (2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.
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Potrivit art. 75 alin. (1) din Constitu^ie 51 art. 92 alin. (7) pet 1 din Regulamentul 
Senatului, cu modificarile ji completarile ulterioare, legea urmeaza a fi dezbatuta de Senat 
m calitate de prima Camera sesizatS.

Pre^edinte, Presedinte, Presedinte,

Senator Nicu FALCOI Senator Daniel Cdtalin Senator Viorel ARCA?

Secretar, Secretar,

Senator lonuf SIBINESCU Senator Silvia Monica Senator Romulus BULACU
DINICA /

i
I
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Anexa la Raportul comun
nr. LXVIll/1349/2020 
nr. XX/640/2020 
nr. XXIl/615/2020

Comisia pentru constitu^ionalitate 
Comisia economica, industrii 51 servicii 

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia(a de capital

AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan(ei de urgenfa a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor 
facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii flnanciare nebancare anumitor categorii de

debitori
086/2020

Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenja a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilita|:i pentru 

creditele acordate de institutii de 
credit 5i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata Tn Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observapicrt

Articol unic.- Se aproba Ordonanjia 
de urgenfa a Guvernului nr. 37 din 
30 martie 2020 privind acordarea 
unor facilitafi pentru creditele 
acordate de institujii de credit ?i 
institufii financiare nebancare 
anumitor categorii de debitori, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30

Articol unic.- Se aproba Ordonanfa 
de urgen(a a Guvernului nr. 37 din 
30 martie 2020 privind acordarea 
unor facilitati pentru creditele 
acordate de institufii de credit §i 
institutii financiare nebancare 
anumitor categorii de debitori.

1
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgen^a a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitap pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

martie 2020, cu urmatoarele 
modificari si completari:

Art 1. - In mjelesul prezentei 
ordonante de urgenta, termenii si 
expresiile de mai jos au urmatoarele 
semnificafii:
a) creditor! - institutii de credit 
definite potrivit Ordonantei de 
urgenfa
99/2006 privind institutiile de
credit ji adecvarea capitalului,
aprobata cu modificari $i completari 
prin Legeanr. 227/2007, cu
modificarile si completarile
ulterioare, §i institutii financiare 
nebancare definite potrivit Legii nr. 
93/2009 privind 
financiare nebancare, 
modificarile ?! completarile
ulterioare, precum §i sucursalele 
institufiilor de credit si ale
institujiilor financiare nebancare din 
strainatate care desfa^oara
activitate pe teritoriul Romaniei;

1. La articolul 1, literele a) ?! b) se 
modifica vor avea urmatorul 
cuprins:

Amendament admis 
de Comisia pentru 
constitutionalitate, 
Comisia economica

2

„a) creditori - institutii de credit 
definite potrivit Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 99/2006 
privind institutiile de credit ?! 
adecvarea capitalului, aprobata cu 
modificari §i completari prin Legea 
nr. 227/2007, cu modificarile ji 
completarile ulterioare, entitati 
inregistrate care desfa$oara 
activitatea de recuperare creante, 
institutii financiare specializate 
prin care se deruleaza finantarea 
unor proiecte de importanta 
strategic^ in concordanta cu 
politicile guvernamentale de 
sustinere a mediului de afaceri 
romanesc ji institutii financiare 
nebancare definite potrivit Legii nr. 
93/2009 privind institutiile 
financiare nebancare, 
modificarile §i completarile 
ulterioare, precum $i sucursalele

Comisia pentru 
buget, finanpe,
activitate bancara 
pi piafa de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi tmpotriva si 
4 abfineri)

Guvernului nr.a

institutiile
cu

cu
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit ?! institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

institujiilor de credit §i ale 
instltu(iilor financiare nebancare din 
strainatate desfa5oara 
activitate pe teritoriul Romaniei, cu
excepfia Caselor de Ajutor 
Reciproc;
h) debitori - persoanele juridice, 
persoanele fizice, inclusiv 
persoanele fizice autorizate, 
mtreprinderile individuale ji 
mtreprinderile familiale 
funcjioneaza potrivit Ordonanjei de 
urgenja a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfajurarea activitafilor 
economice de catre persoanele fizice 

intreprinderile 
mtreprinderile 

familiale, profesiile liberale §i cele 
care se exercita m baza unor legi 
speciale, indiferent de forma de 
exercitare a profesiei din contracted 
de credit, respectiv leasing, cu 
excepfia institujiilor de credit 
definite potrivit Ordonanjei de 
urgen(a a Guvernului nr. 99/2006, 
cu modificarile completarile 
ulterioare."

care

b) debitori - persoanele fizice, 
inclusiv persoanele fizice autorizate, 
mtreprinderile individuale $1
mtreprinderile familiale
funcjioneaza potrivit Ordonanjei de 
urgen(a
44/2008 privind desfa^urarea 
activitatilor economice de catre 
persoanele fizice autorizate, 
mtreprinderile individuale si
mtreprinderile familiale, profesiile 
liberale §i cele care se exercita in 
baza unor legi speciale, indiferent de 
forma de exercitare a profesiei si 
persoanele juridice din contracted 
de credit, respectiv leasing, cu 
exceptia institutiilor de credit 
definite potrivit Ordonan(ei de 
urgenja a Guvernului nr. 99/2006;

ce ce

Guvernului nr.a

autorizate, 
individuale §i
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institul;ii de 
credit ?! institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020}

Nr. Amendamente admise Observafiicrt.

2. La articolul 1, literele c)-g) se 
abroga.

Amendament admis 
de Comisia pentru 
constituponalitate, 
Comisia economica

t) scrisoare de garantie 
angajamentul irevocabil si 
necondi^ionat prin care Fondul 
National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si 
Mijlocii, denumit m continuare 
F.N.G.C.I.M.M., se obliga in numele ^i 
contul statului sa plateasca 
creditorului sumele care reprezinta 
dobanzi amanate la plata aferente 
creditelor ipotecare, contractate de 
la creditor de persoane fizice, care 
beneficiaza de facilitatea de
suspendare a plajilor in conditiile 
prezentei ordonante de urgenta, 
pentru care F.N.G.C.I.M.M., m baza 
mandatului acordat de catre
Ministerul Finanfelor Publice,
acorda o garanpe in numele fi 
contul statului in baza convenpei 
incheiate cu creditorul prevazut la 
lit. a). Valabilitatea scrisorii de 
garanpe este de maximum 5 ani; 
d) garant - statul prin Ministerul 
Finantelor Publice reprezentat prin 
F.N.G.C.l.M.M. pentru garanpile 
acordate in numele §i contul 
statului;______________________

3

si
Comisia pentru 
buget, finanpe,
activitate bancara 
p piapa de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi impotriva pi 
4 abpineri)
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37I2Q2Q privind 
acordarea unor fadlitati pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit §i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/2Q201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observa(iicrt

e) garantie de stat - angajament 
expres, neconditionat ^i irevocabil 
asumat de F.N.G.C.I.M.M., in numele 
5i in contul statului, care acopera 
pierderea suportata de creditor, ca 
urmare a producerii riscului de 
credit conform scrisorii de garanjie 
prevazute la lit. c);
f) credit ipotecar - credit acordat de
un creditor unui debitor persoana 
fizica, garantat cu ipoteca asupra 
unui imobil, si credit ce implica un 
drept legat de un bun imobil, astfel 
cum sunt acestea reglementate de 
Ordonanta 
Guvernului nr. 
contractele 
consumatorilor pentru bunuri
imobile, cu modificarile ^i
completarile ulterioare, precum ji 
pentru modificarea ^i completarea 
Ordonantei 
Guvernului nr. 
contractele 
consumatori, precum si creditele 
acordate prin programul "Prima 
casa", aprobat prin Ordonanfa de 
urgenta

de urgenfa a 
52/2016 privind 

de credit oferite

de urgenta a 
50/2010 privind 

de credit pentru

Guvernului nr.a
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenja a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori rL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observa|;iicrt

60/2009 privind unele masuri m 
vederea implementarii programului 
"Prima casa", aprobata cu modificari 
§i completari prin Legea nr.
368/2009, cu modificarile §i
completarile ulterioare; 
g) riscul de credit - riscul actual sau 
viitor de afectare negativa a 
profiturilor $1 capitalului ca urmare 
a nemdeplinirii de catre debitorii 
persoane fizice a obligajiilor ce le 
revin de rambursare a dobanzilor 
suspendate la plata, aferente
facilitajii garantate de stat.

3. Articolul 2 se modifica va 
avea urmatorul cuprins:
„Ait. 2. - (1) Prin derogare de la 
prevederile Ordonan(ei de urgenfa a 
Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru 
consumatori, aprobata cu modificari 
§i completari prin Legea nr. 
288/2010, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ale 
Ordonan(ei de urgen)a a Guvernului

Amendament admis 
de Comisia pentru 
constitupionaUtate, 
Comisia economica

4

Art 2. - (1) Prin derogare de la 
prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru 
consumatori, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 
^8/2010, cu modificarile ?! 
completarile ulterioare, si ale 
Ordonantei de urgenfa a

Comisia pentru
buget, fmanpe,
activitate bancara 
pi piapd de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi impotrivd pi
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitafi pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit ?! institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
[forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

Guvernului nr. 52/2016 privind
contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri 
imobile, precum §i pentru
modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 50/2010 privind
contractele de credit pentru
consumatori, cu modificarile
ulterioare, ji ale Ordonantei 
Guvernului nr. 51/1997 privind 
operatiunile de leasing §i societatile 
de leasing, republicata, obligafia de 
plata a ratelor scadente aferente 
imprumuturilor, reprezentand rate 
de capital, dobanzi $i comisioane, 
acordate debitorilor de catre 
creditor! pana la data intrarii in 
vigoare a prezentei ordonante de 
urgenja, se suspenda la cererea 
debitorului cu pana la 9 luni, dar 
nu mai mult de 31.12.2020.

nr. 52/2016 privind contractele de 
credit oferite consumatorilor pentru 
bunuri imobile, precum ji pentru 
modificarea 
Ordonanjei de urgenja a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori, cu 
modificarile ulterioare, §i ale 
Ordonanjei Guvernului nr. 51/1997 
privind operatiunile de leasing 5! 
societatile de leasing, aprobata cu 
modificari completari prin 
Legea nr. 90/1998, republicata, cu 
modificarile $i completarile 
ulterioare, obligatia de plata a 
ratelor
imprumuturilor, reprezentand rate 
de capital, dobanzi §i comisioane, 
acordate debitorilor de catre 
creditor! pana la data intrarii in 
vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonante de urgenta, 
se suspenda, la cererea debitorului, 
pe perioada instituirii starii de 
urgenta sau a starii de alerta 
determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, prin 
prelungirea corespunzatoare a

4 abfineri)

completarea5i

scadente aferente

(2) Perioada maxima de creditare 
prevazuta in reglementarile 
creditorilor poate fi depa§ita cu o 
perioada egala cu durata 
suspendarii obligafiei de plata._____
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facllitati pentru 

creditele acordate de institut:ii de 
credit §i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observafiicrt

maturitafii creditului, fara costuri 
suplitnentare.

(11) Prin derogare de la 
prevederile Ordonan(ei de
urgen(a a Guvernului nr. 
50/2010, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ale
Ordonanfei de urgen(a a 
Guvernului nr. 52/2016 cu 
modificarile ulterioare ^i ale 
Ordonanfei Guvernului nr.
51/1997, republicata,
modificarile §i completarile 
ulterioare, obligafia de plata a 
ratelor scadente aferente 
imprumuturilor, reprezentand 
rate de capital, dobanzi $i 
comisioane, acordate debitorilor 
afecta(i de toate tipurile de seceta 
de catre creditor! pana la data 
intrarii tn vigoare a prezentei 
ordonan(e de urgen(a, se 
suspenda la cererea debitorului 
cu pana la 18 luni, dar nu mai 
mult de 31 octombrie 2021, prin 
prelungirea corespunzatoare a 
maturitatii creditului, fara costuri

cu
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenja a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit §i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/2020]

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

suplimentare.

(2) Masura prevazuta la alin.(l) se 
aplica debitorilor care au 
incheiate contracte de leasing 
operational 
reglementate prin Ordonan^a 
Guvernului 
republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare.

financiar,sau

51/1997,nr.

(3) Dobanda datorata de debitori, 
precum fi comisioanele aferente 
corespunzatoare 
scadente a caror plata a fost 
suspendata nu se capitalizeaza la 
soldul creditului existent, la 
finalul perioadei de suspendare. 
Aceasta prevedere se aplica $i 
cererilor depuse dupa data de 30 
martie 2020.

sumelor

(4) Orice proceduri de executare 
silita, inclusiv urmarirea silita a 
bunurilor mobile, urmarirea silita 
imobiliara sau popririle de orice 
fel, incepute pana la data intrarii
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanjiei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit §i institujii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
[forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observajiicrt

in vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonante de urgent, 
intra sub incident moratoriului 

se suspenda pe perioada 
instituirii starii de urgenta sau a 
starii de alerta determinate de 
raspandirea 
SARS-CoV-2.

coronavirusului

(5) Perioada maxima de creditare 
prevazuta in reglementarile 
creditorilor poate fi depa^ita cu o 
perioada egala cu durata 
suspendarii obliga(iei de plata.

(6) Pentru debitori, persoane fizice, 
pentru care prelungirea maturitajii 
creditelor depajejte limita de varsta 
prevazuta prin reglementarile 
creditorilor de acordare a creditelor, 
creditorii 
restructurarea 
depa^irea limitei de varsta.

(3) Pentru debitor! persoane fizice 
pentru care prelungirea maturitafii 
creditelor depa5e5te limita de varsta 
prevazuta prin reglementarile 
creditorilor de acordare a creditelor, 
creditorii procedeaza

creditelor
laprocedeaza 

restructurarea creditelor 
incadrarea in limita de varsta.

la
cucu

(7) De prevederile prezentei 
ordonante de urgenta beneficiaza 
debitor!! care au incheiat un

(4) De prevederile prezentei 
ordonante de urgenta beneficiaza 
debitorii care au incheiat un
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 1,1 privind 
acordarea unor facilitafi pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit §i institulii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

contract pentru obtinerea unui 
credit care nu a ajuns la maturitate 
§i pentru care creditorul nu a 
declarat scadenfa anticipata, 
anterior intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta.

contract pentru obfinerea unui 
credit care nu a ajuns la maturitate 
5i pentru care creditorul nu a 
declarat scadenfa anticipata, 
anterior intrarii m vigoare a 
prezentei ordonan(e de urgenfa.

(5) Facilitatea prevazuta la alin. 
(1) poate fi acordata doar pentru 
creditele care nu mregistreaza 
restanfe la data instituirii starii de 
urgenta pe teritoriul Romaniei sau 
debitorii au efectuat plata acestor 
restante pana la data solicitarii 
kuspendarii obligajiei de plata 
prevazute la alin. (1).

(8) Sunt de asemenea eligibili 
debitorii care se afla in procedura 
de executare silita, in procedura 
de dare in plata, de reorganizare 
judiciara sau in orice alte 
proceduri judiciare 
extrajudiciare care 
suspendarea 
contractelor de credit

sau
tind la 
efectelor

(9) Masura prevazuta la alin. (It) 
se acorda exclusiv debitorilor 
afecta(i direct sau indirect de 
toate tipurile de seceta, conform 
prevederilor ordinului comun al 
ministrului Afacerilor Interne §i 
ministrului Agriculturii $i 
Dezvoltarii Rurale."

(6) Masura prevazuta la alin. (1) se 
acorda exclusiv debitorilor ale caror 
venituri au fost afectate direct sau 
indirect de situatia grava generata 
de pandemia COVlD-19, conform 
normelor de aplicare a prezentei 
ordonante de urgenta.
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgen^a a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitafi pentxu 

creditele acordate de institu^ii de 
credit 51 institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observa(;iicrt

4. Articolul 3 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
,Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de 
suspendarea rambursarii ratelor, 
dobanzilor ji comisioanelor, in 
conformitate cu prevederile art.2 
alin. (1), debitorii defini^i la art. 1 
lit. b), trebuie sa trimita 
creditorilor o notificare de 
imposibilitate temporara de 
plata, in format letric sau prin po5ta 
electronica, la datele de contact 
precizate in contractul de credit sau 
printr-un alt canal de comunicare la 
distanfa oferit de creditor.

Amendament admis 
de Comisia pentru 
constitupionalitate, 
Comisia economica

5

Art 3. - (1) Pentru a beneficia de 
suspendarea rambursarii ratelor, 
dobanzilor 
debitorii trimit creditorilor 0 
solicitare in acest sens, in format 
letric sau prin pojta electronica, la 
datele de contact precizate in 
contractul de credit sau printr-un alt 
canal de comunicare la distanta 
oferit de creditor, cel mai tarziu 
pana la 45 de zile de la intrarea in 
vigoare a prezentei ordonante de 
iirgenta.

comisioanelor.
Comisia pentru
buget, finanfe,
activitate bancara 
pi piapa de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi impotriva pi 
4 abpineri)

(2) Dupa intrarea in vigoare a 
legii de aprobare a prezentei 
ordonante de urgenta, obligafia 
de plata a ratelor scadente 

imprumuturilor, 
reprezentand rate de capital, 
dobanzi $i comisioane, poate fi 
suspendata o singura data, la 
cererea debitorului, in perioada 
instituirii starii de urgent sau a 
starii de alerta determinate de 
raspandirea

aferente

coronavirusului
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Textul proiectului de legepentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37 jlQlQ privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit ji institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata In Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observajiicrt.

SARS-CoV-2.

(2) In cazul m care debitorul nu 
poate transmite cererea prin unul 
dintre mijloacele enumerate la alin. 
(1), acesta o poate formula pe cale 
orala, prin telefon, la un numar de 
telefon dedicat care va fi anun(at de 
catre fiecare creditor pe pagina sa de 
internet, situape m care creditorul 

mregistrarii

(3) In cazul m care debitorul nu 
poate transmite notificarea prin 
unul dintre mijloacele enumerate la 
alin. (1), acesta o poate formula pe 
cale orala, prin telefon, la un numar 
de telefon dedicat care este anun(at 
de catre fiecare creditor pe pagina sa 
de internet in termen de 3 zile 
lucratoare de la data publicarii 
legii de aprobare a prezentei 
ordonant:e de urgenfa in 
Monitorul Oficial al Romaniei,

obligapaare
convorbirii.

Partea 1, situape in care creditorul 
obligapa mregistrariiare

convorbirii.
(4) Debitorul poate opta prin 
solicitarea transmisa creditorului sa 
suspende obligapa de plata a 
ratelor
imprumuturilor, reprezentand rate 
de capital, dobanzi ?! comisioane, 
pentru o perioada care sa nu 
depa$easca durata starii de 
urgenta sau a starii de alerta 
determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Debitorul poate opta prin 
solicitarea transmisa creditorului sa 
suspende obligapa de plata a ratelor 
scadente aferente imprumuturilor, 
reprezentand rate de capital, 
dobanzi §i comisioane, pentru o 
perioada cuprinsa intre o luna si 
noua luni, care sa nu depa^easca 
data de 31 decembrie 2020.

scadente aferente
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanjei de urgenja a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de instituj;!! de 
credit institujii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitor! fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

(4) Creditorul analizeaza solicitarea 
§i 0 aproba in conditiile prevazute in 
normele de aplicare a prezentei 
ordonan(e de urgenja.

(5) Prelungirea duratei contractuale 
menjionate la art 2 alin. (1) 
produce efecte de la data 
comunicarii notiflcarii adresate 
creditorilor de catre debitor! 
opereaza de drept prin efectul 
legii, fara incheierea de acte 
adipionale.

(5) Prelungirea duratei contractuale 
menfionate la art 2 produce efecte 
de la data comunicarii solicitarii de 
suspendare adresate creditorilor 
pentru solicitarile aprobate de 
creditor!.

(6) Debitorul raspunde, in 
condi^ile legii, 
corectitudinea 
furnizate bancilor."

pentru
informafiilor

5. La articolul 4, alineatul (1) se 
modifica va avea urmatorul 
cuprins:
„Art 4. - (1) Dobanda datorata de 
debitor! §i comisioanele aferente 
corespunzatoare sumelor scadente a 
caror plata a fost suspendata nu se 
capitalizeaza la soldul creditului 
existent la finalul perioadei de

Amendament admis 
de Comisia pentru 
constitufionalitate, 
Comisia economica

6

Art. 4. - (1) Dobanda datorata de 
debitor! corespunzatoare sumelor 
scadente a caror plata este 
suspendata potrivit art 2 se 
capitalizeaza la soldul creditului 
existent la finele perioadei de

Comisia pentru 
buget, finanpe,
activitate bancara 
§ipiafd de capital
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgen^a a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit ?! institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori rL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata In Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observa(iicrt

suspendare. Aceasta prevedere se 
aplica cererilor depuse dupa 
data de 30 martie 2020."

(19 voturi pentru, 2 
voturi impotriva 
4 abfineri)

suspendare. Capitalul astfel 
majorat se plate§te e^alonat pe 
durata ramasa pana la noua 
maturitate a creditelor, ulterior 
perioadei de suspendare.

de la(2) Prin
prevederile alin. 
creditele ipotecare contractate de 
persoane fizice dobanda aferenta 
perioadei de suspendare se 
calculeaza potrivit prevederilor 
contractului de credit §i reprezinta o 
Creanfa distincta §i independents m 
taport cu celelalte obligajii izvorate 
din contractul de credit La aceasta 
creanja dobanda este 0% si plata de 
catre debitor a acestei crean(e se va 
face e§alonat, in 60 de rate lunare 
egale, incepand cu luna imediat 
urmatoare incheierii perioadei de 
amanare.

excepfie 6. Alineatul (2) al articolului 4 se 
abroga.(1). pentru

7. Articolul 5 se abroga. Amendament admis 
de Comisia pentru 
constituponalitate, 
Comisia economica

Art 5. - (1) Statul roman, prin 
Ministerul Finanjelor Publice, 
denumit in continuare MFP, 
garanteaza in procent de 100% plata 
dobanzii calculate potrivit art 4 alin. 
(2) aferenta creditelor ipotecare

7

Comisia pentru
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgen5;a a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit §i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori fL186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observa(iicrt

contractate de debitori persoane 
fizice.
(2) In scopul prevazut la alin. (1), 
prin derogare de la prevederile 
Ordonan^ei de urgenta a 
Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publica, aprobata cu 
modificari si completari prin 
Legea nr. 109/2008, cu modificarile 
$i completarile ulterioare, MFP este 
autorizat
F.N.G.C.I.M.M. m vederea emiterii de 
scrisori de garanpe m numele $1 in 
contul statului in favoarea 
creditorilor. Acordarea ?i derularea 
garanfiilor de stat se realizeaza pe 
baza unei convenfii de garantare 
incheiate intre F.N.G.C.I.M.M. §i 
jcreditori. Modelul conventiei de 
garantare se aproba prin ordin al 
ministrului finantelor publice in 
termen de 15 zile de la intrarea in 
vigoare a prezentei ordonan(:e de 
urgenta.
(3) Modificarea contractelor de 
credit potrivit prevederilor 
prezentei ordonanfe de urgenja se 
produce prin efectul legii, fara

buget, finante, 
activitate bancara 

piapa de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi impotriva pi 
4 abtineri)

mandatezesa
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitor! (1186/20201

I Textul OUG nr. 37/2020 
{forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

mcheierea de acte aditionale. In
termen de 30 de zile de la primirea 
solicitarii, creditorul notifica
idebitorului clauzele contractuale 
jmodificate pentru implementarea 
iprevederilor prezentei ordonante de 
iurgenja.
(4) Fiecare creditor comunica 
F.N.G.C.l.M.M. pe propria raspundere 
valoarea totala a angajamentului de 
garantare rezultat din cumularea 
sumelor de plata conform graficelor 
de e5alonare a plafii sumelor 
reprezentand dobanzi datorate de 
debitori potrivit alia (1).
1(5) Dupa efectuarea pla{ii valorii de 
^executare a garanpei de MFP, 
F.N.G.C.l.M.M. intocme5te un titlu de 
creanta prin care se individualizeaza 
obligajiile de plata ale persoanelor 
fizice beneficiare ale facilitatii 
prevazute la alin. (1). Tidul de 
creanja devine titlu executoriu Tn 
condifiile legii.
(6) Sursa de plata a garantiilor 
acordate de catre F.N.G.C.l.M.M. m 
numele ?! contul statului pentru 
facilitatea prevazuta la alin. (1) este
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institutli de 
credit §i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata In Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observajiicrt.

bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Finantelor Publice - 
Acfiuni generale, titlul "Alte
transferuri” cod 55, alin. "Sume 
rezultate din executarea garantiilor 
acordate din bugetul de stat" cod 
55.01.50.
(7) Creantele rezultate din plata 
garanfiilor de stat acordate In baza 
prezentului articol, respectiv sumele 
platite creditorilor In baza
scrisorilor de garantie, sunt creante 
bugetare §i se recupereaza de la 
debitori de catre organele fiscale 
competente’ ale Agenjiei Na):lonale 
de Administrare Fiscala, conform

Legii nr.prevederilor 
207/2015 privind Codul 
procedura fiscala, cu modificarile ?! 
completarile ulterioare.
(8) Sumele Incasate conform alin. 
(7) sunt venituri ale bugetului de 
stat.
(9) Pentru neplata la scaden(a a 
obligatiilor rezultate din executarea 
scrisorilor de garanfie, debitorul 
datoreaza obligajii fiscale accesorii 
care se calculeaza si se comunica de

de
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 37/2020 privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institu^ii de 
credit ji institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr. 37/2020 
(forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observatiicrt

catre organele fiscale competente 
ale Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala potrivit 
prevederilor Legii nr. 207/2015.

8, Articolul 6 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:
„Art 6. - Pentru a beneficia de 
suspendarea rambursarii ratelor, 
dobanzilor §i comisioanelor m 
conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (1), debitorii definifi la art 1 lit 
b), cu excepjia persoanelor fizice, 
trebuie sa aiba activitatea 
intrerupta total sau paiTial, 
veniturile 
diminuate cu cel pufin 15% fafa 
de media ultimelor doua luni, sau 
in cazul autorita(ilor publice 
locale apari^ia unor cheltuieli 
neprevazute sau nebugetare, 
legate de combaterea pandemiei, 
ca efect al deciziilor emise de 
autorita(ile publice competente 
potrivit legii, pe perioada starii de 
urgen(a decretate in baza 
declara(iilor pe propria 
raspundere a debitorilor."

Amendament admis 
de Comisia pentru 
constitufionalitate, 
Comisia economica 

Comisia pentru 
buget, finanfe, 
activitate hancara 
§i piapd de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi impotriva si 
4 abtineri)

8

Art 6. - Pentru a beneficia de 
suspendarea rambursarii ratelor, 
dobanzilor 5I comisioanelor in 
conformitate cu prevederile art 
2 alin. (1), debitorii definiti la art 
1 lit b), cu excepfia persoanelor 
fizice, trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele conditii: 
a) intrerup activitatea total sau 
partial ca efect al deciziilor emise de 
autoritajile publice competente 
potrivit legii, pe perioada starii de 
urgenja decretate, ji de(in 
certificatul de situatii de urgenta 
emis de Ministerul Economiei, 
Energiei §i Mediului de Afaceri sau 
detin certificatul pentru situatii de 
urgenta emis de Ministerul 
Economiei, Energiei 5i Mediului de 
Afaceri, prin care se constata, m 
baza declarapilor pe propria

incasarilesau
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Textul proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr. 31I202Q privind 
acordarea unor facilitati pentru 

creditele acordate de institufii de 
credit §i institufii financiare 

nebancare anumitor categorii de 
debitori (1186/20201

Textul OUG nr, 37/2020 
(forma publicata m Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 

martie 2020)

Nr. Amendamente admise Observajiicrt

debitorilor,raspundere 
diminuarea veniturilor sau a 
incasarilor cu minimum 25% in luna

a

martie 2020 prin raportare la 
media lunilor ianuarie §i februarie 
2020 sau intreruperea paiTiala 
sau totala a activita(:ii ca efect al 
ideciziilor emise de autoritadle 
publice competente pe perioada 
starii de urgen^a decretate; 
b) nu se afla in insolvents la data 
solicitarii suspendarii rambursarii 
creditului, conform informatiilor 
disponibile pe pagina web a Oficiului 
National al Registrului Comertului.

9. Articolul 7 se abroga. Amendament admis 
de Comisia pentru 
constituponalitate, 
Comisia economica 
p Comisia pentru 
buget, finanpe, 
activitate bancard 
pi piapa de capital 
(19 voturi pentru, 2 
voturi tmpotrivd si 
4 abpineri)_______

Art 7. -
In aplicarea prezentei ordonante de 
urgenta MFP elaboreaza normele de 
aplicare, care se aproba prin 
hotarare a Guvernului in termen de 
15 de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta.

9
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