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LEGAL ALERT

LEGISLAȚIE SUPLIMENTARĂ PRIVIND FACILITĂȚILE ACORDATE
DEBITORILOR DIN CONTRACTELE DE CREDIT
1. NORMELE DE APLICARE ALE ORDONANȚEI
DE URGENȚĂ A GUVERNULUI 37/2020
Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr. 270 din
2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial
nr. 285 din 6 aprilie 2020 normele de aplicare
(“Norme”) ale Ordonanței de urgență nr. 37
din 30 martie 2020 privind acordarea unor
facilități pentru creditele acordate de instituții
de credit și instituții financiare nebancare
anumitor categorii de debitori („OUG
37/2020”).
Mai jos regăsiți un sumar al principalelor
aspecte sau clarificări aduse prin Norme.

A. DEFINIREA ȘI CLARIFICAREA UNOR TERMENI
ȘI PREVEDERI AFERENTE OUG 37/2020
Normele definesc și detaliază anumiți
termeni și prevederi speciale introduse prin
OUG 37/2020, în special cu privire la creditele
ipotecare, inclusiv:
Capitalizare: majorarea soldului creditului
existent la finele perioadei de suspendare
cu dobânda datorată de debitor, calculată
la soldul creditului rămas de rambursat, cu
excepția creditelor ipotecare;

Dobândă eșalonată: dobânda aferentă
perioadei suspendării la plată datorată
de debitorii persoane fizice, calculată la
soldul creditului rămas de rambursat pe
perioada suspendării aplicabilă creditelor
ipotecare, evidențiată ca o creanță
distinctă și independentă cu dobândă de
0%.

B. CONDIȚIILE, CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI
PROCEDURA ACORDĂRII MĂSURILOR DE
SUSPENDARE
AFERENTE
CREDITELOR
IPOTECARE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE
Normele detaliază condițiile cumulative pe
care creditele ipotecare trebuie să le
îndeplinească pentru încadrarea la măsura
suspendării, modalitatea de invocare a
afectării directe sau indirecte a veniturilor,
răspunsul
creditorilor,
caracteristicile
facilității
de
suspendare,
prelungirea
perioadei de creditare și garantarea plății
dobânzii eșalonate.
Dreptul de opțiune al debitorului se exercită
în cazul creditelor ipotecare o singură dată.
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(a) Condiții cumulative privind creditele
ipotecare (raportate la data intrării în vigoare a
OUG 37/2020)
Creditele au fost acordate până la data de
30 martie 2020, inclusiv;
Data scadenței finale este ulterioară datei
de 30 martie 2020, inclusiv;
Nu le-a fost declarată scadența anticipată
până la data de 30 martie 2020, inclusiv;
Nu înregistrează rate scadente restante la
data de 16 martie 2020, inclusiv, sau dacă
înregistrau la respectiva dată, debitorii leau achitat până la data solicitării de
suspendare.
(b) Criteriile de eligibilitate a debitorilor
persoane fizice pentru suspendarea la plată
a creditelor ipotecare. Confirmarea afectării
directe sau indirecte a debitorilor prin
declarații pe propria răspundere
Debitorii - persoane fizice vor fi eligibili
pentru suspendarea ratelor în cazul în care
vor transmite creditorilor declarație pe
proprie răspundere că veniturile proprii sau
veniturile membrilor familiei le-au fost
afectate de situația gravă generată de
pandemia COVID-19, direct sau indirect, faţă
de nivelul înregistrat anterior declarării stării
de urgenţă (16 martie 2020) şi se află în
imposibilitatea de a onora obligaţiile de
plată aferente creditului ipotecar ca urmare
a intervenţiei uneia/mai multor cauze.
Aceste cauze sunt detaliate exemplificativ,
fără însă ca această detaliere să fie
limitativă:
intrarea debitorului/membrilor familiei
acestuia în şomaj tehnic ca efect al
închiderii/restrângerii
activităţii
angajatorului,
concedierea
debitorului/membrilor
familiei acestuia,
reducerea
salariului
debitorului/
membrilor familiei acestuia,
plasarea
debitorului
în
carantină
instituţionalizată
sau
izolare
la
domiciliu,
îmbolnăvirea cu COVID-19,
altele asemenea.

Membrii familiei sunt persoanele care au
calitatea de soț/soție, părinți și copii, care
locuiesc și se gospodăresc împreună cu
debitorul.
(c) Verificările efectuate de către creditori.
Termenul de răspuns al aprobării/respingerii
În baza declarațiilor date pe propria
răspundere conform celor de mai sus,
creditorul este obligat să aprobe cererea
debitorului persoană fizică, cu condiția ca
creditul
să
îndeplinească
condițiile
cumulative privind creditele ipotecare
prevăzute la Punctul B (a) de mai sus.
Creditorul este obligat să transmită decizia
de aprobare (sau, după caz, decizia de
respingere) în termen de 15 zile de la data
primirii solicitării debitorului.
În cazul creditelor garantate (inclusiv prin
garanții guvernamentale), creditorul este
obligat să notifice garantul/ții în termenul
de 15 zile de mai sus prelungirea valabilității
contractului de garantare și modificarea
clauzelor acestora, prelungirea producând
efecte de la data acordului garantului.
Deși acordul garantului este necesar
pentru prelungirea valabilității contractului
de garantare, considerăm că această
cerință este doar una formală, neputând
afecta valabilitatea suspendării plăților sau
derularea contractului de credit, având în
vedere că: (i) necesitatea notificării și
acordului garantului sunt prevăzute doar în
Norme, dar nu și în OUG 37/2020, iar prin
legislația secundară nu se poate adăuga la
reglementarea principală, iar (ii) obligația
de garanție a garantului se întinde, în
general, până la descărcarea de obligațiile
garantate, fără indicarea unui termen
anume (care ar fi putut să fie extins ca efect
al suspendării).
Pentru creditele acordate în cadrul
Programului Prima Casă, durata maximă a
creditului de 30 de ani poate fi prelungită
cu o perioadă egală cu perioada
suspendării la plată, cu respectarea de
către creditori a reglementărilor interne
privind încadrarea în limita de vârstă a
debitorilor la terminarea contractului
prelungit.

(d) Garantarea
eșalonate

de

către

stat

a

dobânzii

Normele detaliază de asemenea:
procedura de emitere și caracteristicile
garanției
statului
pentru
dobânda
eșalonată, garanție acordată de către
FNGCIMM (“Fondul de Garantare”), prin
intermediul scrisorilor de garanție, inclusiv
pentru situația în care în structura dobânzii
eșalonate garantate intră indici variabili;
garantarea
expresă,
irevocabilă
și
necondiționată în favoarea creditorilor de
către Fondul de Garantare a plății dobânzii
eșalonate;
situațiile în care intervine încetarea
răspunderii Fondului de Garantare sau
reducerea valorii garanției;
monitorizarea și executarea scrisorilor de
garanție;
procedura de individualizare și recuperare
a creanțelor rezultate din executarea
scrisorilor de garanție.

C. CLARIFICĂRI PRIVIND CONDIȚIILE AFERENTE
CONTRACTELOR DE CREDIT, ALTELE DECÂT
CREDITELE
IPOTECARE,
CRITERIILE
DE
ELIGIBILITATE ȘI PROCEDURA ACORDĂRII
MĂSURILOR DE SUSPENDARE
(a) Contractele de credit încheiate de debitori
persoane fizice
În cazul celorlalte contracte de credit
acordate debitorilor persoanelor fizice,
condițiile aferente contractelor de credit,
criteriile de eligibilitate a debitorilor
precum
și
verificarea
și
răspunsul
creditorilor sunt similare celor aplicabile
contractelor de credit ipotecar, detaliate
mai sus la punctele B (a), (b) și (c).
(b) Contracte de credit încheiate de debitori,
alții decât persoanele fizice
În cazul contractelor de credit acordate
debitorilor, alții decât persoanele fizice,
condițiile aferente contractelor de credit
sunt similare condițiilor detaliate la punctul
B (a) de mai sus.

Cu privire la criteriile de eligibilitate,
Normele conțin reglementări diferite după
caz. Astfel, debitorii, alții decât persoanele
fizice, vor fi eligibili pentru suspendarea
ratelor în cazul în care vor transmite
creditorilor
declarație
pe
proprie
răspundere (de reprezentantul legal în
cazul persoanelor juridice) că veniturile
proprii le-au fost afectate direct sau
indirect de situația gravă generată de
pandemia COVID-19 şi se află în
imposibilitatea de a onora obligaţiile de
plată aferente creditului. Acestă declarație
va conține de asemenea mențiunea că
activitatea a fost afectată după cum
urmează:
(i) Pentru persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, debitori care exercită profesii
liberale sau profesii în baza unor legi
speciale,
indiferent
de
forma
de
exercitare a profesiei: activitatea a fost
întreruptă total sau parţial ca efect al
deciziilor emise de autorităţile publice
competente potrivit legii, pe perioada
stării
de
urgenţă
decretate,
cu
următoarele urmări: restrângerea pieţei
de desfacere, restrângerea numărului de
angajaţi,
diminuarea
numărului
de
furnizori ş.a.;
(ii) Pentru persoanele juridice:
a) deţin certificatul de situaţii de
urgenţă emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri
(Certificat de situații de urgență Tip 1)
sau
b) s-a obținut certificatul pentru
situaţii de urgenţă emis de Ministerul
Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri
prin
care
se
constată
diminuarea veniturilor sau a încasărilor
sale cu minimum 25% în luna martie
2020 prin raportare la media lunilor
ianuarie şi februarie 2020 (Certificat de
situații de urgență Tip 2) sau
c) activitatea lor a fost întreruptă
parţial sau total ca efect al deciziilor
emise
de
autorităţile
publice
competente pe perioada stării de
urgenţă decretate, cu următoarele

urmări: restrângerea pieţei de desfacere,
restrângerea numărului de angajaţi,
diminuarea numărului de furnizori s.a.
Debitorii de mai sus, trebuie de asemenea să nu
fie în insolvență.
Deși Normele erau menite să clarifice criteriile,
respectiv condițiile în care debitorii pot
beneficia de măsura suspendării, ele conțin în
continuare prevederi interpretabile cu privire la
situațiile în care persoanele juridice pot
beneficia de această măsură.
Astfel, potrivit Ordinului nr. 791/2020, modificat
prin Ordinul 822 din 1 aprilie 2020, ambele
emise de Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, certificatele de situații de
urgență (de tip 1 - albastru) se eliberează pentru
solicitanții care solicită acordarea acestuia în
baza declarației pe proprie răspundere din care
rezultă întreruperea totală sau parțială a
activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise
de autoritățile publice competente, potrivit
legii, în perioada stării de urgență decretate.
Prin urmare, scenariile descrise mai sus la
literele a) și c) de mai sus apar similare, dar în
scenariul identificat la litera c) nu ar mai fi
necesare certificatele de situații de urgență. Va
rămâne de lămurit dacă este vorba de o eroare
în tehnica de redactare sau dacă s-au avut în
vedere scenarii diferite.
De asemenea, din interpretarea Normelor
rezultă că persoanele juridice pot solicita
suspendarea în baza declarației pe proprie
răspundere că le-a fost afectată activitatea, fără
să fie obligați să prezinte dovezi în acest sens
(cum ar fi certificatele de situații de urgență).
Cu toate acestea, având în vedere că Normele
nu pot adăuga la prevederile OUG 37/2020,
apreciem că aceste dovezi (respectiv
certificatele de situații de urgență) vor fi
solicitate în orice caz de către creditori.
Efectele modificării contractelor de credit se
extind asupra oricăror codebitori, garanți,
inclusiv fidejusori, precum și a oricăror alte părți
ale contractului de credit astfel modificat, doar
cu acordul prealabil al acestora. Aceștia sunt de
asemenea notificați de către creditori, în
termenul de 15 zile în care creditorii transmit
debitorilor decizia de aprobare a suspendării
plății ratelor.

Ca și în cazul creditelor ipotecare,
considerăm că acordul garantului este
doar formal și nu poate afecta efectele
suspendării plății. Spre deosebire de
creditele ipotecare (pentru care există
garanție din partea statului pentru plata
dobânzii eșalonate), în cazul celorlalte
contracte de credit (pentru care intervine
capitalizarea dobânzii și nu există garanții
din partea statului), lipsa acordului
garantului
poate
afecta
derularea
contractului de credit.
(c) Dobânda capitalizată
Dobânda
corespunzătoare
sumelor
scadente a căror plată este suspendată se
capitalizează și se adaugă la soldul
creditului (capital) la finele perioadei de
suspendare. Capitalul astfel majorat se
plătește eșalonat (i) pe durata rămasă
până la noua maturitate a creditelor,
ulterior perioadei de suspendare sau (ii)
până la maturitatea iniţială în cazul
restructurării creditelor, începând cu luna
următoare
expirării
perioadei
de
suspendare, pe durata rămasă până la
noua maturitate a creditelor sau până la
maturitatea iniţială în cazul restructurării
creditelor.
Deși nu este prevăzut în OUG 37/2020,
Normele prevăd posibilitatea suspendării
plății și restructurării creditelor cu
menținerea maturității inițiale. Normele
nu ar trebui să adauge sau să modifice
prevederile OUG 37/2020. Totuși, în
această situație, Normele aduc cel mult o
clarificare, iar restructurarea este permisă,
dacă debitorul solicită aceasta și creditorul
agreează, conform principiului că, dacă un
debitor poate solicita suspendarea plății,
atunci poate solicita și o restructurare a
împrumutului cu menținerea maturității
inițiale.
În graficul de rambursare refăcut după
acordarea facilităţii de suspendare se
menţine rata de dobândă la nivelul
prevăzut în contractul de credit iniţial
încheiat între debitor şi creditor.

2. LEGEA PRIVIND SUSPENDAREA RAMBURSĂRII
CREDITELOR
La data prezentei Senatul și Camera Deputaților
(camera decizională) au aprobat Legea pentru
suspendarea rambursării creditelor (“Legea
Suspendării Creditelor”). La data prezentei, Legea
Suspendării Creditelor nu a fost promulgată de
președinte. Legea Suspendării Creditelor conține
prevederi contradictorii față de prevederile OUG
37/2020 cu privire la:
aria contractelor supuse suspendării, întrucât
include și contractele de leasing operațional;
eligibilitatea contractelor de credit, întrucât
include contractele de credit pentru care nu
există restanțe mai mare de 90 de zile, cu
excepția celor aflate în procedură de executare;
aplicarea suspendării la cererea debitorului
până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2020, fără costuri suplimentare,
indiferent de debitorul care a solicitat
suspendarea (fără capitalizarea dobânzii);

suspendarea până la 31 decembrie 2020 a
oricăror proceduri de executare silită, inclusiv
urmărirea silită mobiliară, imobiliară sau popriri
de orice fel, care intră sub incidența
moratoriului;
dreptul debitorilor (alții decât persoanele fizice)
de a obține suspendarea doar în baza unei
declarații pe propria răspundere că veniturile
sau încasările li s-au redus cu minimum 15%
pentru luna în curs, raportat la media celor 2
luni anterioare (fără necesitatea obținerii de
certificate de situație de urgență);
în cazul persoanelor fizice nu se solicită
declarații sau documente suplimentare.
În cazul promulgării Legii Suspendării Creditelor,
în forma sa actuală, prevederile OUG 37/2020
contrare vor fi implicit abrogate, având în vedere
ierarhia actelor normative și aplicarea acestora
conform Legii 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative.
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