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1. Titlul Legii 

LEGE 
pentru suspendarea rambursării creditelor  

 

  

2. Art.1. – În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) creditori - instituţii de credit, instituţii financiare nebancare şi colectori de 
creanţe; 
b) debitori - persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile, fundaţiile şi 
profesiile liberale. 
 

  

3. Art.2. - (1) La cererea debitorului, obligaţia de plată a ratelor scadente, 
dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de 
către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub 
incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 31 decembrie 2020, prin 
prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare. 
(2) 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. 
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 (3) 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. 

 

  

4.  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 poşta electronică. 
(2) 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. 
(3) Prelungirea duratei contractuale prevăzute la art.2 alin.(1) începe de la data 
comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor. 
 

  

5.  Art.4. - Beneficiază, la cerere, de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor 
şi comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoanele fizice, 
persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, asociaţiile, fundaţiile şi profesiile liberale. 
 

  

6.  Art.5. - Prezenta lege este aplicabilă şi în cazul operaţiunilor de leasing, 
reglementate de Ordonanţa Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de 
leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

  

 


