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AVIZ 

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 și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care sunt sesizate în fond, 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 și instituții 
financiare nebancare anumitor categorii de debitori, transmis cu adresa nr. P.L.x. 143/2020 
din 14 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/115/2020 din 14 aprilie 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.266/27.03.2020, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 8 aprilie 2020. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor facilități pentru 
unii beneficiari ai creditelor acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, pe 
fondul posibilelor dificultăți pe care aceștia le-ar putea întâmpina în rambursarea ratelor, 
dificultăți generate de pandemia COVID - 19. Astfel, soluțiile legislative preconizate au în 
vedere suspendarea obligațiilor de plată aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, 
dobânzi și comisioane. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 aprilie 2020. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu completările  
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Robe Patricia-Isabela 
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Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OuG nr.37/2020 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivația 

0 1 2 3 4 
1.   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.37 din 30 martie 2020 privind 
acordarea unor facilităţi pentru creditele 
acordate de instituţii de credit şi instituţii 
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 Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.37 din 30 
martie 2020 privind acordarea unor 
facilităţi pentru creditele acordate de 
instituţii de credit şi instituţii 
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: 
 
Autor: Grupul Parlamentar PRO 
Europa 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

2.  
 
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 

3. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„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, ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2016 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



imobile, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, cu 
modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile 
de leasing şi societăţile 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.90/1998, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 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 legi, se suspendă, la cererea 
debitorului, până la 31 decembrie 2020, prin 
prelungirea corespunzătoare a maturităţii 
creditului, fară costuri suplimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La articolul 2, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul cuprins: 
„(11) 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, și ale 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.52/2016 privind 
contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri 
imobile, precum și pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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 
01.10.2021.” 
 
Autor: Grupul Parlamentar PRO 
Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
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 carora 
obtine venituri : una in 
perioada iunie -iulie, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru culturile de orz, 
orzoaica, rapita, grau, 
mazare insamantate 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 
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 
şi viaţa animalelor; 
b) obiective economice 
(societăţi comerciale, 
platforme industriale, 
centrale electrice, ferme 
agrozootehnice, amenajări 
piscicole, porturi şi altele); 
c) mediul natural 
(ecosisteme acvatice şi 



 
 
(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. 
(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 

 
 
(2) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică şi 
debitorilor care au încheiate contracte de 
leasing operaţional sau financiar, 
reglementate prin Ordonanţa Guvernului 
nr.51/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(3) 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. 
(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 incidenţa 
moratoriului şi se suspendă până la 31 
decembrie 2020. 
(5) Perioada maximă de creditare prevăzută 
în reglementările creditorilor poate fi 
depăşită cu o perioadă egală cu durata 
suspendării obligaţiei de plată. 
(6) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terestre, păduri, terenuri 
agricole, intravilanul 
localităţilor, altele). 

 



ordonanţe de urgenţă. 
 

(7) 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. 
(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.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 2, după alineatul (8) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (9), cu următorul cuprins: 
„(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.” 
 
Autor: Grupul Parlamentar PRO 
Europa 
 

 


