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Domnului Ioan DÎRZU  

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaţilor  

  

Adresa: Str.Izvor nr.2-4  

              Sector 5  

              Bucureşti, România  

  

Stimate domnule Deputat,  

  

Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera 

Deputaţilor cu nr.10090A/2020, având ca obiect ”Amânarea plății ratelor 

bancare”, potrivit sferei de competenţă a Ministerului Finanţelor Publice, vă 

comunicăm următoarele:  

  

Referitor la întrebarea: ’’Dacă, în contextul plății ratelor  

bancare, Guvernul garantează debitorilor că băncile nu vor capitaliza 

dobânzile după finalizarea termenului de suspendare a plății?’’  

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din Ordonanța de  

urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru 

creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare 

anumitor categorii de debitori, pentru creditele ipotecare contractate de 

persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare reprezintă o 

creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din 

contractul de credit, iar la această creanță dobânda este 0%.  

  

Referitor la întrebarea: ’’Dacă Guvernul garantează debitorii  

că băncile nu vor aplica noi comisioane și alte costuri la credit pentru a-și 

recupera eventualele prejudicii suferite în perioada amânării plății?’’  

În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) lit.b) din Ordonanța  

de urgență a Guvernului nr.52/2016 privind contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind  
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contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, se 

interzice pe parcursul derulării contractului de credit ’’introducerea şi 

perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror altor speze, (…), 

neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data 

încheierii acestuia…’’.  

  

Referitor la întrebarea: ’’Dacă Guvernul garantează pentru  

debitori o procedură nediscriminatorie de accesare a acestui drept de 

amânare a plății ratelor?’’  

Precizăm că procedura privind amânarea plății ratelor este  

aceeași pentru toți debitorii, definiți conform prevederilor art.1 lit.b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2020, respectiv ’’persoanele fizice, 

inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, 

indiferent de forma de exercitare a profesiei şi persoanele juridice din 

contractele de credit, respectiv leasing, cu excepţia instituţiilor de credit 

definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006’’.  

  

Referitor la întrebarea: ’’Care este valoarea medie a  

provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli a băncilor din România și care este 

media europeană?’’  

Considerăm că asupra acestei întrebări este în măsură să se  

pronunțe Banca Națională a României.  

  

Cu deosebită stimă,  

  

  
p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

SECRETAR DE STAT1  

           

  

  

  

  

  

                                      
1 semnătură electronică calificată în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi a Legii nr.455/2001  
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