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Întrebare 

Adresată: Domnului Florin-Vasile Câțu, Ministrul Finanțelor Publice 

   

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Nerespectarea OUG nr. 37/2020 de către bănci 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Conform unor informații apărute în presă , băncile din România refuză aplicarea           1

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de             

instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. 

În concret, clienții acuză că instituțiile financiare au devenit imposibil de contactat.            

Acestea se apără și spun că numărul apelurilor este foarte mare în ultima perioadă. 

Citeşte întreaga ştire: Băncile, imposibil de contactat de clienții care vor să amâne             

ratele. Instituțiile se apără: „Avem un volum mare de apeluri generate de situația privind              

COVID-19”. Printre exemplele băncilor care nu dau curs solicitărilor se numără BCR, Banca             

Transilvania sau Raiffeisen Bank. Reamintim că BCR și Raiffeisen Bank nu au respectat             

legea atunci când au acordat primele de stat și unor beneficiari care nu au folosit sistemul                

bauspar pentru contractarea unui credit , aspect constatat prin hotărâre judecătorească          2

definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Băncile simulează o supraaglomerare a rețelelor telefonice și online pentru a nu răspun             

de clienților care au credite bancare în curs și care doresc să-și amâne plata ratelor conform                

1Daniel Ionașcu, ”Băncile, imposibil de contactat de clienții care vor să amâne ratele. Instituțiile se apără:                
„Avem un volum mare de apeluri generate de situația privind COVID-19”, Libertatea.ro, 09.04.2020, disponibil              
la: https://www.libertatea.ro/stiri/covid-banci-amanare-rate-2945239; accesat la data de 12.04.2020. 
2Disponibil la:  
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/bcr-banca-pentru-locuinte-a-pierdut-procesul-cu-curtea-de-cont
uri-erste-pune-deoparte-230-de-milioane-de-euro-19043255; accesat la data de 12.04.2020. 
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OUG nr. 37/2020. Astfel, băncile încalcă diresct o normă legală imperativă care dă dreptul              

debitorilor să poată să-și amâne plata ratelor,băncile acționând astfel în frauda legii. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MFP va lua măsuri pentru a garanta debitorilor respectarea OUG nr. 37/2020? 

2. Dacă MFP va sesiza Banca Națională a Românie, în calitate de unică autoritate de              

reglementare în domeniul bancar, privind nerespectarea de către bănci a unor           

prevederi legale imperative pe perioada stării de urgență? 

3. Cum garantează MFP că debitorii își vor putea amâna plata ratelor în acest context de               

blocaj creat de bănci? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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