
 
 

AMENDAMENTE 
la propunerea legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor (B115/2020) 

 
 Text propunere Amendament Motivare 
1 Lege pentru suspendarea rambursării 

creditelor 
Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 
și a executărilor silite 

Pentru corelare cu propunerea de completare 
dispozițiile de la art. 2. 

2 Art.1. În înțelesul prezentei legi, termenii de 
mai jos au următoarele semnificații: 
a) Creditori — instituții de credit și instituții 
financiare nebancare 
b) Debitori — persoane fizice, persoane 
fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
profesioniștii, întreprinderile familiale, așa 
cum sunt definite în Ordonanța de urgență 
nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale și 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM), 
conform încadrării stipulate în Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. 

Art.1. În înțelesul prezentei legi, termenii de 
mai jos au următoarele semnificații: 
a) Creditori — instituții de credit și instituții 
financiare nebancare 
b) Debitori — persoane fizice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderile individuale, 
profesioniștii, astfel cum sunt definiți în Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil întreprinderile 
familiale, astfel cum sunt definite în Ordonanța 
de urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale și 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM), conform 
încadrării stipulate în Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii. 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului, termenul „profesioniștii” 
trebuie raportat la norma de definiție juridică, 
respectiv, Codul civil. 

3 Art. 2.  Obligația de plată a ratelor scadente, 
dobânzilor și comisioanelor aferente 
împrumuturilor acordate debitorilor de către 
creditori, până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi intră sub incidența 
moratoriului și se suspendă până la 
30.09.2020, prin prelungirea 
corespunzătoare a maturității creditului. 

Art. 2. 
(1) Obligația de plată a ratelor scadente, a 
dobânzilor și a comisioanelor aferente 
împrumuturilor acordate debitorilor de către 
creditori, precum și orice proceduri de 
executare silită, inclusiv urmărirea silită a 
bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară 
sau popririle de orice fel, intră sub incidența 
moratoriului și se suspendă până la data 
31.12.2020.  
(2) Intră sub incidența dispozițiilor prezentei 

Dacă obligația de plată a ratelor scadente se 
suspendă, pentru identitate de tratament, se impune 
ca și executarea popririlor să se suspende. Altfel, 
cei cu conturile poprite sunt în situația să-și achite 
obligațiile instituite chiar și în condițiile speciale ale 
stării de urgență. Aceeași rațiune trebuie să se 
aplice și în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile 
și imobile. În fapt, nu este altceva decât o justă 
distribuire a efectelor stării de urgență și crizei între 
creditori și debitori. Moratoriul nu exonerează de 
obligații debitorii și nici nu diminuează drepturile 
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legi atât procedurile de executare silită 
începute înainte de data intrării sale în 
vigoare, cât și cele începute după  aceasta 
dată. 

legitime și interesele licite ale creditorilor. 
Se evită eventuale litigii prin care debitorii să 
invoce forța majoră ori cazul fortuit pentru 
imposibilitatea de achitare a debitelor la termen. 

4 Art.4. 
(1) Pentru a beneficia de suspendarea 
rambursării ratelor, dobânzilor și 
comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o 
solicitare în acest sens, în format letric sau 
prin poșta electronică, până la încetarea stării 
de urgență pe teritoriul României. 
(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. 
(3) Prelungirea duratei contractuale 
menționate la art.2, alin.(1) începe de la data 
comunicării solicitării de suspendare 
adresate creditorilor. 

Art.4. 
(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, până la încetarea stării 
de urgență pe teritoriul României. 
(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. 
(3) Prelungirea duratei contractuale menționate 
la art.2, alin.(1) începe de la data comunicării 
solicitării de suspendare adresate creditorilor. 

 
Pentru corelare cu completările propuse la art. 2. 
 
Sintagma „format letric” nu are o definiție 
acceptată în limba română. Termenul „format” nu 
are în limba română sensul folosit în limbajul 
specific computerelor, iar termenul „letric” nu este 
acceptat în limba română cu nicio definiție. Legea 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
impune evitarea termenilor care nu au o definiție 
consacrată oficial pentru a evita interpretări și 
aplicări diferite. 

5  După art. 5, se introduce un articol nou, art. 6, 
având următorul cuprins: 
„Art. 6. – Dispozițiile prezentei legi nu se 
aplică împrumuturilor acordate de casele de 
ajutor reciproc.” 

Casele de ajutor reciproc sunt instituții financiare 
nebancare cu regim special, organizate ca asociații 
non-profit. Nu sunt sub supravegherea BNR, nu 
constituie depozite bancare garantate prin FGDB și 
nu pot lua împrumuturi, nici măcar în baza 
prezentei legi! Banii pe care îi gestionează  sunt 
banii membrilor proprii și nu au alte surse de venit 
în afara dobânzilor la împrumuturile acordate 
membrilor. CAR-urile funcționează cu membri, nu 
cu clienți! Împrumuturile sunt mici ca valoare, iar 
restituirea nu ridică probleme deosebite. În lipsa 
restituirii împrumuturilor, CAR-urile nu mai pot 
acorda împrumuturi altor membri și nici nu pot 
restitui sumele membrilor care doresc să se retragă. 

  
Șerban NICOLAE 

senator PSD 


