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MODELUL MAGHIAR APLICAT IN ROMANIA: AMANAREA RATELOR LA BANCI – Masuri pentru sprijinirea
romanilor loviti de criza economica provocata de coronavirus: “Se suspenda, pana la finalul anului 2020,
obligatia de plata a ratelor scadente si dobanzilor aferente imprumuturilor atat bancare, cat si financiar
nebancare care au fost contractate pana la data de 19 martie 2020, inclusiv, de catre toate persoanele fizice si
entitatile juridice” (Proiectul)
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Romanii trebuie sprijiniti pentru a nu ajunge pe drumuri sau pentru a nu fi deposedati de bunuri, pe motiv ca nu isi
vor mai putea plati ratele la banci. Din pacate, pana in momentul de fata, Guvernul PNL condus de
presedintele Klaus Iohannis prin intermediul lui Ludovic Orban nu a luat nicio masura concreta pentru
romanii care au ramas fara serviciu sau care risca sa ramana locuri de munca, si care se gandesc cu
groaza ca nu isi vor mai putea achita ratele la banci. Nu a fost luata nicio masura nici pentru societatile
care si-au sistat activitatea sau care urmeaza sa o faca, si care la randul lor nu isi vor mai putea achita
creditele contractate.
Totusi, un proiect de lege in acest sens a fost depus joi, 19 martie 2020, in Parlamentul Romaniei. Este vorba
despre o initiativa a presedintelui PSD Marcel Ciolacu (foto), a liderului grupului PSD din Camera
Deputatilor Alfred Simonis si a senatorului PSD Titus Corlatean. Proiectul de lege prevede masuri similare cu
cele luate deja de un Guvern condus de un alt Orban. Ne referim la Guvernul Ungariei, condus de premierul
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Viktor Orban, care a decis amanarea platii ratelor la creditele bancare pana la finele anului (click aici pentru
a citi).
Astfel, proiectul de lege al PSD stabileste suspendarea pana la sfarsitul anului 2020 a obligatiei de plata a ratelor
scadente si a dobanzilor aferente imprumuturilor bancare si financiar nebancare, ce au fost contractate pana in 19
martie 2020, inclusiv. De aceasta pasuire ar urma sa beneficieze atat persoanele fizice, cat si cele juridice.
Foarte important: nu inseamna ca odata cu finalul perioadei de gratie vor fi achitate toate ratele intr-o singura plata,
ceea ce ar reprezenta un efort financiar urias. Practic, in cazul in care proiectul va fi aprobat, urmeaza ca durata
contractuala sa fie prelungita odata cu durata in care a operat suspendarea.
Iata proiectul de lege al PSD (vezi facsimil):
“Art. 1 – Se suspenda, pana la finalul anului 2020, obligatia de plata a ratelor scadente si dobanzilor
aferente imprumuturilor atat bancare, cat si financiar nebancare care au fost contractate pana la data de 19
martie 2020, inclusiv, de catre toate persoanele fizice si entitatile juridice. Durata contractuala se va
prelungi cu durata in care a operat suspendarea.
Art. 2 – Clientii, persoane fizice si juridice, pot opta, ca in aceasta perioada sa-si achite ratele in conformitate cu
scadentarul creditului”.
Iata expunerea de motive:
"In Romania, raspandirea viruslui Covid-19 a evoluat rapid, actualmente fiind peste 200 de persoane infectate (nr. intre timp numarul lor a ajuns la 308). Pentru stoparea raspandirii virusului, s-au luat o serie de masuri
exceptionale, cum ar fi: suspendarea activitatii cu publicul a majoritatii institutiilor publice; suspendarea activitatii de
servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri,
cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei;
suspendarea tututor activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de
noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise; interzicerea organizarii si
desfasurarii oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise;
suspendarea tuturor zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si Spania si din Italia si Spania
catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile.
In acest context, propunerea legislativa urmareste sustinerea mediului de afaceri prin implementarea unor
masuri fiscal-bugetare pentru sustinerea sectoarelor economice puternic afectate de reducerea activitatii
ca urmare a implementarii masurilor amintite anterior. Astfel, printre masurile fiscal-bugetare prevazute de
prezenta propunere legislativa se regaseste suspendarea, la cerere, a obligatiei de restituire a
imprumuturilor si dobanzilor aferente pentru creditele contractate de catre persoanele fizice si companii”.
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