
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernuluinr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru 

creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de debitor 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168 

din 1 octombrie 2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 899 din 2 octombrie 2020. 
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Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 37/2020 

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, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou 

alineat, alin. (7) cu următorul cuprins:  

„(7) Pentru orice prelungire a termenului prevăzut la alin. (1) se 

aplică facilitățile prevăzute la art. 4 alin. (1)”. 

 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 4 - (1) 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.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 24 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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