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Reglementare
ºi dereglementare
- De la model teoretic la
cazul practic al
sectorului financiar
astãzi

C

ât ºi cum sã intervinã în funcþionarea
societãþii sunt cele douã mari
provocãri ale autoritãþii, oricare ar fi
ea. Ele îºi au sorgintea atât în lumea ideologiilor, care
definesc tipul de stat, de autoritate în funcþie de
aplecarea sa cãtre reglementare, cât ºi în experienþa
tehnicã a administrãrii în cheie tehnocratã, care poate
identifica elementele de „bunã practicã”, de „bunã
guvernare”.
Ambele surse de politici sunt necesare ºi
legitime. Cele ideologice vin sã susþinã un mandat
reprezentativ obþinut de o putere aleasã, ºi au sprijinul
opþiunii cetãþeneºti. Cele tehnice vin sã maximizeze
eficienþa opþiunii publice printr-o bunã administrare a
acesteia. Pentru a porni de la un exemplu simplu, dacã
opþiunea ideologicã este cea a pãstrãrii unei companii în
proprietatea statului, atunci opþiunea tehnicã poate fi de
a asigura un management selectat pe criterii de
competenþã ºi controlat exclusiv în funcþie de criterii de
performanþã. Dacã opþiunea ideologicã este cea a
privatizãrii unei companii a statului, atunci opþiunea
tehnicã poate fi cea a asigurãrii unei proceduri de
privatizare care sã maximizeze beneficiul public (prin
preþ, prin alte condiþii contractuale, prin creºterea
competiþiei pe piaþã, prin clauze sau mãsuri de
protejare a consumatorilor, etc.)
Pentru a porni la o discuþie, e important mai
întâi sã ne definim termenii. Noþiunea de reglementare

Bogdan Olteanu
Viceguvernator al Bãncii Naþionale a României

însãºi nu are o definiþie consacratã în lumea juridicã ori
în cea economicã. Vom încerca sã o identificãm la un
nivel neutru, ca angajare a unor instrumente de
constrângere publicã, presupunând impunerea unui
comportament sub ameninþarea unei sancþiuni, în
vederea implementãrii unor obiective de politici socialeconomice1.
Dupã mecanismul vizat, vorbim de
reglementare de sistem ºi reglementare de conduitã.
Reglementarea poate viza sistemul ºi parametrii sãi:
restricþii de intrare ºi ieºire de pe piaþã, calificãri cerute
pentru a activa pe o piaþã, impunerea unor sisteme
mutuale de susþinere reciprocã a actorilor pieþei ori a
unor reguli de acces egal la servicii neconcurenþiale
pentru toþi actorii de pe piaþã. Reglementarea poate viza
însã ºi modul de comportament al participantului la
piaþã: controlul preþurilor, obligaþia de a trata în mod
egal toþi solicitanþii, obligaþii legate de protecþia
consumatorului.
Legitimitatea reglementãrii ca act de autoritate
este, în sine, un subiect controversat. A-l lãsa deoparte
presupune, însã, riscul major al discreþionarismului, al
reglementãrii dincolo de limitele necesare ºi dincolo de
interesul public. Analiza legitimitãþii reglementãrii
presupune o abordare prin prisma valorilor ce pot face
obiectul protecþiei – abordarea axiologicã, dar ºi o
abordare a eficienþei reglementãrii, a raportului dintre
scopurile urmãrile ºi mijloacele angajate – abordarea
2
economicã .

1

v. Johan den Hertog, Review of Economic Theories of Regulation;
2
v. Distincþia, aºa cum este dezvoltatã de Octavian Dragomir Jora ºi Alexandru Butiseac în studiul The political philosophy and the political economy of
public regulation. An apropos on the ultimate cause of the current crisis.
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Din punct de vedere al valorilor, întrebarea se
pune pânã unde trebuie sã intervinã reglementarea în a
pune sub control comportamentul uman? Altfel spus,
unde aºezãm graniþa hayek-ianã dintre Lege ºi
legislaþie? Criza curentã a ridicat, faþã de mediul
financiar, o serie întreagã de acuzaþii de ordin etic ºi a
pretins autoritãþii sã reglementeze ceea ce fusese
considerat valoare întemeietoare a capitalismului, dar
pãrea sã se fi pierdut. Chestiunea meritã dezvoltatã ºi o
voi dezvolta în cele ce urmeazã.
Din punct de vedere al eficienþei reglementãrii
trebuie luate în discuþie costurile instituirii ºi
administrãrii reglementãrii, dar ºi coerenþa sistemicã a
reglementãrii.
În privinþa coerenþei, mai întâi. Sã observãm
cã, de multe ori, ºi cu siguranþã în domeniul financiar,
reglementãrile trebuie asumate într-un sistem care sã
asigure generalitatea ºi universalitatea. Dacã actorul
social are loc sã se strecoare printre reglementãrile
privind diferite instituþii ori sã o aleagã pe cea care îi
convine -arbitrajul de reglementare la nivel intern-,
atunci procesul de reglementare nu ºi-a atins scopul, a
fost ineficient. De aici, probabilitatea ca decizia de a
reglementa un anume domeniu – instituþiile de credit,
de exemplu – sã impunã necesitatea de a asigura, la
nivel naþional, reglementãri contigue în domenii
precum pieþe financiare, pieþe de capital, protecþia
consumatorului, etc.
Nu este însã ºi suficient, odatã ce intervine cea
de-a doua provocare, cea de a asigura reglementarea
domeniului vizat pe întreaga piaþã relevantã. Pentru a
lua un exemplu, restrângerea creditului în valutã în
România nu are eficienþã dacã banca poate acorda
acelaºi credit printr-o structurã dintr-o altã þarã unde
reglementarea nu este aplicatã. Vedem aici cea de-a
doua formã de arbitraj de reglementare, la nivel
internaþional, prin alegerea legii preferate dintre legi
similare din state diferite. Aici, principiul clasic juridic
al teritorialitãþii legii este provocat de realitatea
economicã a globalizãrii, prin integrarea si deschiderea
pieþelor care imping limitele conceptului de
universalitate de la ideea teritorialitãþii naþionale spre
cea a unei teritorialitãþi a pieþei deschise (care poate fi
naþionalã în rare situaþii, extinsã la nivelul Uniunii
Europene pentru produse agricole sau cvasiglobalã în
cazul produselor financiare).

Necesitatea coerenþei de reglementare este
destul de bine înþeleasã de reglementatori în prezent.
Unde lucrurile sunt mai puþin reuºite este în
cazul situaþiei simetrice – coerenþa dereglementãrii.
Într-adevãr, pentru identitate de motive, procesul de
dereglementare riscã sã creeze aceleaºi douã
dezechilibre – în planul armonizãrii3 ºi în planul
acoperirii teritoriale4. În plus, datã fiind obiºnuita
lungime în timp a unui ciclu de reglementare –
dereglementare, elementul de cunoaºtere, memoria
instituþionalã a procesului anterior se estompeazã în
cazul în care nu se pierde.
De aceea, atenþia în abordarea dereglementãrii
trebuie sã vizeze nu numai identificarea impactului
normei ce urmeazã a fi eliminatã, ci ºi, simultan,
identificarea consecinþei rãmânerii în vigoare a altor
norme cu posibilã incidenþã în domeniu. De aici
izvorãºte, de altfel, principalul punct de diferenþã între
opiniile pro ºi contra reglementãrii, când e vorba despre
abordarea ei economicã. Sã luãm exemplul pieþei
financiare. Privind înspre o statisticã a numeroase
cicluri economice derulate în întreaga lume de-a lungul
ultimelor secole, întocmitã de K. Rogoff si C. Reinhart,
dereglementarea este constatatã a determina creºtere,
supraîncãlzire, urmate de crize. Adepþii reglementãrii
strânse considerã cã responsabilitatea revine
dereglementãrii în sine. Adepþii reglementãrii
minimale, pe de altã parte, invocã prea puþina

3
Ce vizeazã anterior menþionata aplicare generalã a legii, înþeleasã ca aplicare a aceleiaºi reguli tuturor subiecþilor de drept, care efectueazã aceeaºi operatiune,
respectiv, dupã caz, tuturor operaþiunilor efectuate de acelaºi subiect de drept, indiferent de identificarea lor formalã ºi de varietatea actelor normative prin care
sunt reglementate acestea;
4
Ce vizeazã anterior menþionata aplicare universalã a legii, înþeleasã ca aplicare a aceleiaºi reguli tuturor subiecþilor de drept ºi tuturor operaþiunilor acestora,
câtã vreme acþioneazã pe aceeaºi piaþã (naþionalã, regionalã sau globalã), indiferent de statul de origine al persoanei juridice sau de desfãºurare a operaþiunii.
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dereglementare. O viziune neutrã ideologic ar putea
invoca mai ales caracterul nesistemic, dezechilibrat al
dereglementãrii. Altfel spus, se eliminã o singurã
reglementare ce fãcea parte dintr-un sistem stabil (sau
aparent stabil, dupã libertarieni), fãcând sistemul
instabil; dar vina este nu a dereglementãrii, ci a
anterioarei reglementãri prea profunde, sau eventual a
faptului cã dereglementarea nu a mers suficient de
departe.
În ceea ce priveºte costurile reglementãrii,
principiul general admis este cã între beneficiul
(financiar ºi, mai larg, social al) aplicãrii reglementãrii
ºi costul acesteia trebuie sã aparã o diferenþã, un
„profit”, de o dimensiune suficientã, încât sã justifice
instituirea unei reglementãri. Estimarea beneficiului ºi
costului aplicãrii unei reglementãri iau în calcul
dimensiunea direct financiarã, dar ºi pe cele de timp, de
armonie socialã între cetãþeni, respectiv între cetãþeni ºi
autoritate sau pe cele de funcþionare a reprezentãrii
politice – respectarea angajamentelor electorale.
Costurile ºi beneficiile reglementãrii pot fi
costuri absolute atunci când sunt aferente unei formule
unice de intervenþie respectiv atunci când sunt aferente
nonintervenþiei. În cazul existenþei mai multor soluþii
de intervenþie, ele se evalueazã prin raportare la soluþia
alternativã. Astfel, în domeniul economic, inclusiv în
sistemul bancar, costurile reglementãrii trebuie
evaluate fie în raport cu cele ale reglementãrii în
vigoare, fie în raport cu cele ale mecanismelor private
precum autoreglementarea, aplicarea contractelor
private ºi a practicilor comerciale, folosirea arbitrajului
ca alternativã la justiþia publicã.
Asta în ceea ce priveºte instrumentul. Când
vorbim despre modalitatea de a-l folosi, de proces,
vom numi mai departe proces de reglementare
financiar-bancarã creºterea numãrului de constrângeri
ori a intensitãþii acestora asupra cetãþeanului ºi a
instituþiilor de credit, referitoare la modul în care
aceºtia încheie contracte de naturã financiarã sau îºi
administreazã portofoliile financiare.
La rândul sãu, procesul de dereglementare în
domeniul financiar-bancar ar viza scãderea numãrului
ºi intensitãþii menþionatelor constrângeri. Dupã cum se
prezenta în literatura clasicã, anterioarã Marii
Dereglementãri, de dupã anii '80, dereglementarea
avea ca finalitate ca:
- bãncile sã îºi poatã taxa serviciile dupã cum
doresc ºi sã poatã oferi orice condiþii pentru a atrage
depozite;
- bãncile sã poatã deþine ºi tranzacþiona orice

fel de active financiare ºi sã poatã emite orice tip de
pasiv, cu excepþia monedei.
Dupã cum se vede, dereglementarea nu a fost
privitã teoretic pentru a restrânge reglementãrile
prudenþiale, ºi aceastã chestiune o vom relua în cursul
analizei. De asemenea, dereglementarea nu mergea,
nici în perioada clasicã, pânã la a desfiinþa sistemul
rezervelor minime obligatorii, regulile de adecvare a
capitalurilor, asigurarea depozitelor sau regulile de
acces la creditul lombard.
În lumea financiar-bancarã, problema
reglementãrii a fost pusã în discuþie în repetate rânduri
ºi este de acut interes în prezent, cu cele douã
dimensiuni, ºi anume, cât de mult intervenim pe piaþã
ºi, respectiv, cum intervenim – dupã reguli sau dupã
propria apreciere.
Prima dimensiune a dilemei presupune o serie
de opþiuni. În funcþie de gradul de reglementare de la
momentul deciziei, vorbim de reglementare ori
dereglementare. În funcþie de traiectoria istoricã,
vorbim de rereglementare sau suprareglementare.
Cea de-a doua – dimensiunea
discreþionarismului acþiunii publice – presupune o
opþiune serioasã în dimensiunile predictibilitãþii,
transparenþei, eficienþei, adaptabilitãþii la conjuncturi.
În sfârºit, în dimensiunea a ceea ce limba englezã
numeºte „accountability”. În limba românã, cuvântul
lipseºte, iar raþiunea lipsei cuvântului este lipsa istoricã
a instituþiei. Trebuie adãugat aici cã, în domeniul
financiar-bancar, marja de acþiune discreþionarã a
autoritãþii publice responsabile cu politica monetarã, cu
supravegherea ori cu macrostabilitatea este sensibil mai
largã decât in majoritatea ariilor de politicã publicã,
pentru raþiuni dezvoltate de economiºti, mai curând
decât de politologi sau constituþionaliºti.
În fapt, dacã trecem dincolo de dezbaterile
zilei, vom gãsi o alternanþã de reglementare ºi
dereglementare, o pendulare între mai multã ºi mai
puþinã lege, dar ºi o creºtere relativ continuã a gradului
de acceptare a acþiunii discreþionare. La o primã lecturã
abia, gãsim cã, pânã la Marea Depresiune, eram într-o
perioadã în care reglementãrile erau extrem de puþine,
iar discreþionarismul statului - practic inexistent,
pornind de la regulile de aur ale vremii, privind
inviolabilitatea proprietãþii private ºi neimplicarea
statului în economie. De altfel, ºi atunci aceste reguli
aveau limitele lor, dacã e sã privim spre industria de
armament ori spre companiile de navigaþie, dar,
interesant, nu ºi în materie financiarã, unde chiar
instituþiile de emisiune erau de regulã private.
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Odatã cu New Deal, ajungem într-o perioadã
de reglementare strictã a sectorului financiar – Marea
Moderaþie: separarea activitãþilor de retail ºi
investment banking, control asupra ratelor dobânzilor,
control asupra fluxurilor financiare. În ceea ce priveºte
acþiunea autoritãþii, aceasta a rãmas la niveluri reduse,
de punere în operã a dispoziþiilor legale (ex. de a stabili
dobânda overnight), dar extrema stabilitate a
sistemului din acea perioadã nici nu a creat provocãri,
care sã presupunã intervenþie.
Dupã 1970, au venit anii Marii
Dereglementãri. De la ceea ce mai sus defineam a fi
dereglementare – respectiv liberalizarea
comisioanelor, a dobânzilor la active ºi pasive, a
deþinerilor de active ºi emiterii de pasive, cu excepþia
monedei, a tranzacþiilor financiare ºi a contului de
capital - s-a mers apoi mai departe. Au fost restrânse, în
þãri precum S.U.A., mãsurile prudenþiale, atât în ceea
ce priveºte capitalizarea bãncilor, cât ºi în ceea ce
priveºte eligibilitatea clienþilor pentru acordarea de
credite. Discreþionarismul acþiunii administrative, pe
de altã parte, a crescut moderat, mai ales pe calea
creºterii frecvenþei mãsurilor active de politicã
monetarã, în special în direcþia relaxãrii.
În fine, odatã cu Marea Recesiune, direcþia s-a
schimbat din nou. Reglementarea a revenit pe agendã,
nefiind de exclus chiar o revenire la nivelul din
perioada Marii Moderaþii. Cât despre discreþionarism,
a urcat la niveluri care nu ar fi fost vreodatã imaginate,
incluzând folosirea de instrumente de politicã monetarã
ad-hoc, intervenþii administrative în managementul
bãncilor, naþionalizãri ºi alte forme de schimbare
administrativã de proprietate în vederea asigurãrii
macrostabilitãþii.
Spre amuzament, gãsim în istoria
anecdoticã exemple mult mai vechi, chiar de pe
la noi. Astfel, ceea ce s-ar numi doct dirijarea
acþiunii administrative dupã reguli s-ar putea
regãsi în amintirea instituirii fumãritului de
cãtre domnitorul presat de creditori. În schimb,
preferinþa cãtre discreþionarism ne-ar duce cu
gândul la Mihai Viteazul, zãvorându-ºi
creditorii ºi dându-le foc.
Astãzi suntem, fãrã îndoialã, într-o dispoziþie
intervenþionistã. G8 ºi G20 – forurile de dezbatere ale
principalelor economii, dar ºi de acþiune aplicatã prin
intermediul Financial Stability Board, Comitetul de
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reglementare bancarã de la Basel – creuzetul viitorului
standard de reglementare prudenþialã globalã, Legea
Dodd-Franck ºi propunerea de implementare a Volcker
rule în Statele Unite, pachetul în pregãtire al
Cabinetului britanic, avalanºa de Directive, ºi probabil,
în viitor, de Regulamente ale Uniunii Europene.
Vedem, la toate nivelurile ºi pe cele mai diverse
meridiane, o întãrire a reglementãrilor ºi o mult mai
intensã acþiune discreþionarã.
În ce priveºte reglementarea, se pot identifica
câteva linii principale. Nici una dintre ele nu este
necontroversatã. Motivele ºi identitatea autorilor
controverselor sunt, dealtfel, foarte interesante când e
sã evaluãm importanþa modificãrilor propuse.
1.
Cerinþele de capital
O primã direcþie este cea prudenþialã, vizând
ridicarea cerinþelor de capitalizare ºi lichiditate ale
bãncilor. Ea urmãreºte creºterea soliditãþii bãncilor ºi
reducerea riscului ca acestea sã nu îºi poatã onora
obligaþiile, intrând in insolvenþã sau, datoritã volumului
inalt de externalitãþi create, obligând statele la
operaþiuni de salvare costisitoare pentru bugetele
publice.
Aici apar mai multe criterii de evaluare a
capitalurilor, unele minimale, completate prin
tampoane de capital fixe – suplimente de capitaluri
proprii pentru bãncile de importanþã sistemicã, ºi
tampoane de capital variabile contraciclice – care se
acumuleazã în perioade de creºtere ºi se folosesc în
perioade de recesiune.
În aceastã privinþã, bãncile din România
sunt într-o poziþie confortabilã. Cerinþele de
capital de la noi au fost de multã vreme sensibil
mai înalte decât în plan internaþional. Dacã Basel
III va propune, probabil o creºtere a nivelului
capitalurilor proprii minime de la 4% la 7%,
completatã cu cerinþe suplimentare fixe de 2.5%
pentru bãncile de importanþã sistemicã ºi
tampoane contraciclice de 2.5%, bãncile
româneºti au deja nivele ale capitalurilor proprii
de peste 10%.
Criticile la adresa proiectului Basel III au
apãrut din douã direcþii. Pe de o parte, analiºti
independenþi, dar ºi studii ce poartã girul unor bãnci
centrale de reputaþie, precum Banca Angliei, sugereazã
cã nivelul capitalurilor proprii, cel puþin pentru bãncile
mari, ar trebui urcat mult mai sus, chiar spre 20% din

active. Evident, o asemenea sensibilã reducere a
riscului ar presupune ºi o drasticã reducere a volumului
intermedierii financiare; la actualul ºi previzibilul nivel
al profitabilitãþii industriei bancare, e de aºteptat cã
acþionarii sã prefere o reducere a activelor unei
asemenea majorãri de capital. Pe de altã parte, pe marii
bancheri nu îi bucurã ideea; acþionarii ºi obligatarii
bãncilor americane ºi ai mãrilor bãnci europene privesc
recapitalizarea ca pe un cost nejustificat din punct de
vedere al return-ului.
Ceea ce trebuie însã subliniat de cãtre
reglementatori, prin prisma elementului de
accountability enunþat mai sus, este dublul efect al
acestor reglementãri. Mai mult capital propriu
înseamnã mai multã securitate, dar înseamnã ºi rate ale
profitului mai scãzute, deci o mai redusã potenþialã
aplecare a investitorilor spre sectorul bancar. Implicit,
odatã ce funcþia de intermediere financiarã este una
esenþialã pentru funcþionarea pieþelor, stimularea
investitorilor va presupune refacerea marjelor, deci
creºterea profitabilitãþii, ceea ce, în condiþiile creºterii
capitalurilor presupune o creºtere pe mãsurã a
veniturilor, deci a preþului serviciilor bancare. Altfel
spus, atunci când societatea îºi doreºte mai multã
siguranþã a serviciilor financiare, trebuie sã îºi asume ºi
un cost mai ridicat al acestora.
La fel, impunerea unor praguri de lichiditate
mai ridicate înseamnã o activitate de intermediere
financiarã mai redusã. Instituþional vorbind, e o
reducere a funcþiei sociale a bãncilor. Economic
vorbind, e o reducere a finanþãrii economiei reale, deci
o reducere a creºterii economice, aºadar o îngreunare a
ieºirii din recesiune. Altfel spus, dacã ne dorim bãnci
mai lichide, vom avea riscuri mai mici de a nu ne putea
ridica depozitele oricând le cerem, dar vom suporta
costul unei creºteri economice reduse.
2. Reglementãri privind creditarea
Rereglementarea prin reintroducerea limitelor
ºi condiþiilor în creditare este o a doua dimensiune de
actualitate a reglementãrii. Rostul unor asemenea
reglementãri este de a asigura finalitatea de interes
public a intermedierii financiare. Anume închiderea
unui ciclu de creditare, fructificare a creditului,
rambursare. Orice întrerupere a ciclului creeazã
costuri private majore participanþilor, -finanþat ºi
finanþator-, precum ºi costuri publice rezultate din
alocarea ineficientã a resurselor.
Aici criteriile se stabilesc, de regulã, la nivel
naþional, ºi pot urmãri limitarea îndatorãrii totale a unei

persoane, introducerea unor criterii mai drastice
privind avansul ºi durata unui credit, respectiv stresarea
capacitãþii de a asigura serviciul datoriei – de a plãti
ratele – în funcþie de riscurile de venit, de rate ale
dobânzilor ºi, eventual, valutar.
Cum este primitã o astfel de reglementare
observam chiar lunile trecute în România. Principala
obiecþie la noua reglementare de cãtre Banca Naþionalã
a României a creditãrii a fost cã, prin introducerea unor
condiþii mai dificile, se reduce volumul creditãrii,
oricum afectat de recesiune. Aici apare o confuzie
terminologicã, determinatã de confuzia de principii,
despre care am vorbit mai devreme. Creditare
înseamnã, trebuie sã însemne, ciclul complet încheiat
cu rambursarea banilor. Acea creditare este de naturã sã
sprijine relansarea economiei ºi nu trebuie descurajatã.
Dar, e în beneficiu public ºi în beneficiul privat al
pãrþilor sã nu fie stimulatã acordarea nesustenabilã de
credite, pentru cã aceasta adânceºte recesiunea, prin
risipirea de resurse.
3. Reglementãri privind etica de
afaceri ºi în mecanismele de remunerare
Disputa privind mãsura în care legea poate
interveni pe teritoriul moralei publice ºi/sau private este
veche de când lumea ideilor. Pornim în prezent de la o
lipsã practic completã de reglementare. La nivelul
anilor 2007-2008, ºi multã vreme înainte, începând de
la instituirea mecanismelor pieþei libere, elementele de
eticã de afaceri erau considerate a þine de dimensiunea
culturalã individualã, religioasã ori laicã, a
comerciantului ºi de autoreglementarea pieþei – la
nivelul asociaþiilor profesionale ºi al asociaþiilor
industriale. Mecanismele de remunerare, pe de altã
parte, erau considerate a fi reglate exclusiv de piaþã ºi de
instrumentele de control societar, parte ºi ele a pieþei –
controlul acþionarilor asupra administratorilor,
controlul administratorilor asupra executivilor.
În fapt, am constatat cã industria nu a arãtat
preocupare pentru chestiunile etice; ele nu au fost
reglementate, monitorizate, discutate în interiorul
profesiilor din lumea financiarã. La rândul sãu,
aºteptarea „clasicã” potrivit cãreia activitatea
comerciantului pe piaþã va fi de regulã eticã, pentru cã
altfel piaþa l-ar respinge, s-a dovedit eronatã, din cel
puþin douã motive: cel al remunerãrii, care va fi
dezvoltat mai jos, ºi cel al asimetriei informaþionale.
Asimetria informaþiei este cu asupra de masurã prezentã
în domeniul financiar-bancar, pentru cã acest domeniu
este unul cu operaþiuni complexe, dificil de înþeles de
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cãtre clientelã. Cu cât aceste operaþiuni au devenit mai
complexe, cu atât ele au devenit mai puþin inteligibile,
inclusiv de cãtre conducãtorii bãncilor în ultimele faze
premergãtoare crizei, ºi cu atât mai grave conflicte de
interese au apãrut în utilizarea acestor instrumente.
Vânzarea de instrumente derivate cãtre clienþi simultan
cu short-area lor de cãtre vânzãtor e un bun exemplu în
acest sens.
În ceea ce priveºte remunerarea, aici este
evident cã mecanismele introduse de actorii de pe piaþã
au fost greºite, iar pârghiile de control corporatist nu au
funcþionat. Nu numai în industria bancarã a apãrut
aceastã problemã a pierderii controlului acþionarilor, ci
ºi la nivelul corporaþiilor, în general. Pentru cã existã o
puternicã respingere principialã a posibilitãþii ca
sistemul de remunerare sã funcþioneze greºit mult timp
ºi la multe companii, în condiþiile pieþei libere, simt
nevoia sã detaliez cum practica nu a contrazis teoria, ci
i-a fraudat premisele. Mecanismul de scurtcircuitare a
fost urmãtorul: la nivelul celor mai multe corporaþii
mari, managementul ºi acþionariatul sunt separate. De
regulã, majoritatea acþiunilor sunt deþinute fie de mici
investitori fie de investitori de portofoliu, în principiu
nici unii specializaþi in activitatea companiei. Asfel,
apare o clarã asimetrie de informaþie între aceºtia ºi
management. În plus, managementul a folosit pe scarã
largã tehnica legãrii indemnizaþiilor reprezentanþilor
acþionarilor – membrii Consiliilor de Administraþie ori
Comitetelor de Supraveghere – de remunerarea
conducerii executive, ceea ce a pus aceºti reprezentanþi
într-un clar conflict de interese cu cei pe care îi
reprezentau, atunci când era vorba de deciziile de
politicã salarialã.
Astfel, s-a ajuns ca remunerarea conducãtorilor bãncilor sã se facã pe baza propriei aprecieri, iar
nu pe baza aprecierii ºi satisfacþiei beneficiarilor
prestaþiei lor. Ca o consecinþã, au apãrut douã
elemente, determinate de specificul mandatului
managerial. Durata limitatã în timp a determinat
legarea bonusurilor managerilor de performanþa pe
termen scurt ºi foarte scurt. Riscul încetãrii mandatului
prin decizia acþionarilor a determinat introducerea
plãþilor compensatorii la plecare, nelegate de
performanþã – „paraºutele de aur”.
Mergând în jos pe scarã ierarhicã, managerii
nu au fãcut decât sã creeze premisele întrunirii
condiþiilor cerute pentru obþinerea propriilor bonusuri.
Adicã, au stabilit drept criteriu de remunerare volumul
creditelor acordate, indiferent de riscul de
nerambursare. Astfel s-a ajuns la criza creditelor
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subprime. Sau, cel puþin, aceasta este explicaþia simplã.
Existã ºi explicaþii complexe, alegerea celei mai
credibile variante aparþine cititorului.
Reacþia reglementatorilor la aceastã
distorsionare a pieþei a apãrut, în special, în ceea ce
priveºte efectele – respectiv modul de stabilire a
remunerãrii bancherilor. Cauza – lipsa controlului
societar asupra managementului în marile companii –
rãmâne încã sã fie administratã. Pentru aceste efecte, au
apãrut reglementãri prin care stimulentele ºi
bonificaþiile bancherilor au fost legate de interesele pe
termen lung ale instituþiei, pe de o parte, prin raportarea
lor la performanþa pe termen mai lung – circa 4 ani – a
bãncii, pe de altã parte, prin impunerea acordãrii lor, în
bunã parte, altfel decât în numerar. Avem deja
asemenea reglementãri în plan european, stabilite prin
Directivã a Consiliului Uniunii Europene ºi Parlamentului European, ºi ele au fost transpuse ºi în
legislaþia naþionalã. Chiar dacã, ºi trebuie remarcat, la
noi bancherii au fost rezonabili când a fost vorba de
politica salarialã.
4. Reglementãri privind macrostabilitatea
Noþiunea de macrostabilitate, ori de stabilitate
financiarã, duce încã lipsa unei definiþii raþionale. Pânã
atunci ne putem mulþumi cu una instituþionalã:
stabilitatea financiarã ca lipsã a instabilitãþii financiare.
Prin externalitãþile negative specifice
sistemului bancar, instabilitatea financiarã este o
ameninþare extrem de gravã la adresa vieþii private ºi la
adresa funcþionãrii economiei. În plus, din urmãrirea
crizelor bancare din þãri ºi epoci diferite, s-a desprins o
concluzie statisticã: crizele bancare sunt, între toate
formele de crize economice, acelea care lasã în urmã
creºteri semnificative ale gradului public de îndatorare.
Din aceste douã motive, concluzia zilei este cã
prevenirea apariþiei instabilitãþii financiare, evident
costisitoare, este mai puþin costisitoare pe termen mediu
decât lãsarea evoluþiei pe seama regulilor pieþei. Asta
presupune o serie întreagã de instrumente de intervenþie
preventivã asupra bãncilor a cãror situaþie riscã sã
devinã nesustenabilã prin mijloace obiºnuite: finanþare
de ultimã instanþã, capitalizare, preluare pe piaþã.
Vorbim despre instrumente administrative: transfer de
active sau/ºi de pasive, crearea de bãnci punte,
naþionalizare temporarã.Toate acestea presupun decizii
importante referitoare la sursa de finanþare – acþionari ºi
obligatari, industria bancarã sau bugetul public, precum
ºi la instituirea unor mecanisme de mai bunã guvernare

corporatistã – salvarea se face pentru a relansa
afacerea, iar nu pentru a o duce spre un nou faliment.
Concluzii
Dezbaterea publicã este, trebuie sã o spunem,
în favoarea reglementãrii stricte a sectorului financiar.
O obiecþie moralã majorã, ridicatã în aceastã dezbatere,
este cea a vãditei inconsistenþe dintre funcþia socialã a
intermedierii financiare ºi motivarea individualã a
acesteia. Astfel, funcþia socialã este cea de asigurare a
finanþãrii unor proiecte, care sã creeze valoare socialã
adãugatã. Una dintre componentele acestei valori
adãugate fiind, fãrã îndoialã, restituirea banilor. Bani
care, în sistemul financiar, nu aparþin de regulã
acþionarilor bãncii, ci deponenþilor. Or, pânã la crizã
dar ºi dupã aceasta, s-a constatat cã mecanismele de
remunerare a bancherilor nu urmãresc finalitatea
socialã, ci elemente strãine ºi, deseori, contrare
acesteia – e.g. acordarea de credite unor persoane cu
capacitate îndoielnicã de rambursare, focalizare pe
operaþiuni de trezorerie ºi pe tranzacþionarea unor
instrumente derivate, ºi mergând pânã la chestiuni de
vãdit conflict de interese, precum operaþiunile de
proprietory trading împotriva propriilor clienþi.
Aº aprecia cã sistemul este hotãrât intrat pe
direcþia întãririi reglementãrii. Ca o asemenea tendinþã

sã aibã succes, ea trebuie sã aibã bazele etice ºi
sistemice corecte. Închei cu câteva exemple de
asemenea principii:
• Asigurarea unui mediu competitiv:
concentrarea exageratã a industriei riscã atât pierderea
beneficiilor rezultate din concurenþã cât ºi creºterea
ponderii celor „too big to fail”;
• Alinierea motivaþiilor individuale ale
bancherilor cu funcþia socialã a industriei;
• Consolidarea bazei etice a industriei, prin
reglementarea situaþiilor de conflict de interese între
bancher ºi bancã, respectiv între bancã ºi client;
• Instituirea unor mecanisme ºi fonduri tampon care sã asigure creºterea rezistenþei instituþiilor ºi a
sistemului în perioade de crizã, permiþând
reechilibrarea sistemului din resurse proprii ºi evitând o
nouã susþinere din bani publici.
Bibliografie
1. Johan den Hertog, Review of Economic Theories of Regulation, Tjalling C.
Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 10-18, 2010;
2. Octavian Dragomir Jora ºi Alexandru Butiseac în studiul The political
philosophy and the political economy of public regulation. An apropos on the
ultimate cause of the current crisis, Romanian Economic and Business Review,
Universitatea Romano-Americanã, 2010;
3. Kenneth Rogoff, Carmen Reinhart, This Time is Different: Eight centuries of
Financial Folly, Princeton University Press, 2009;
4.Kenneth Rogoff, The optimal degree of commitment to an intermediate
monetary target, Quarterly Journal of Economics, November 1985;
5.Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty, Chicago University Press,
1973, 1976, 1979.

11

Implicatiile noului Cod civil
asupra sistemului financiarbancar- subiect tratat în cadrul
Colocviilor juridice ale
Bancii Naþionale a României,
Ediþiile a IV-a þi a V-a
Isabelle Chelariu - Consilier juridic
Direcþia Juridica
Banca Naþionala a României

L

a data de 13 septembrie 2011 a avut
loc, în Sala ,,Mitiþã Constantinescu”
din Palatul Bãncii Naþionale a
României, evenimentul cu tema ,,Implicaþiile noului
Cod civil asupra sistemului financiar- bancar”, în
cadrul Ediþiei a IV-a a Colocviilor juridice ale Bãncii
Naþionale a României.
Datã fiind preocuparea majorã legatã de
aceastã temã, la data de 16 decembrie 2011, în cadrul
Ediþiei a V-a a Colocviilor juridice ale Bãncii Naþionale
a României, specialiºti din Banca Naþionalã a
României, precum ºi avocaþi ai unor reputate case de
avocaturã au continuat prezentãrile ºi dezbaterile de un
real interes pentru audienþã.
Dacã în ediþiile anterioare ale Colocviilor
juridice ale Bãncii Naþionale a României au fost
abordate teme legate de instrumentele de platã, de
deþinerile temporare de acþiuni ale debitorului de cãtre
instituþiile de credit, de mecanismele de restructurare a
creditelor, preocuparea fiind îndreptatã spre efectele
recesiunii asupra sistemului bancar ºi a economiei reale
ºi de soluþii de ieºire ordonatã din recesiune, tema
actualã a fost impusã de reforma instituþiei Codului
civil, ,,o reformã a unei instituþii majore a statului
român”, ,,fundamentalã a statului”, aºa cum a arãtat
domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernator al Bãncii
Naþionale a României.
În alocuþiunea sa, domnul Viceguvernator al
Bãncii Naþionale a României a subliniat faptul cã prin
intrarea în vigoare a noului Cod civil se renunþã la o
instituþie fondatoare a statului nostru, ,,una dintre
marile legi care, pornind de la concepþia napoleonianã,
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a modernizat, sistematizat ºi consacrat relaþiile sociale
într-o þarã în formare. Persoanele, familia,
proprietatea, obligaþiile, contractele, rãspunderea
pentru prejudiciul cauzat altuia, toate au cãpãtat contur
potrivit Codului de la 1865. Mai mult, noul Cod civil va
înlocui ºi abroga ºi Codul comercial de la 1887, la
rândul sãu, un pilon ce a stat la baza României
moderne.” Domnul Bogdan Olteanu a mai arãtat cã ,,sã
renunþi la o asemenea instituþie este un act de curaj ºi
presupune asumarea unei grele responsabilitãþi.”
La evenimentul din septembrie 2011, au
participat conducãtorul echipei care a lucrat la
elaborarea noului Cod civil, domnul prof. univ. dr.
Lucian Mihai, Preºedintele Comisiei de elaborare a
Codului Civil, fost Preºedinte al Curþii Constituþionale,
reprezentant al României în Comisia Europeanã pentru
Democraþie prin Drept, care s-a referit la mãsurile
necesare pentru punerea în aplicare a noului Cod civil,
cât ºi ministrul care ºi-a asumat adoptarea acestuia,
domnul Cãtãlin Predoiu, care a prezentat argumentele
aplicate ale deciziei pentru un nou Cod civil.
Din Banca Naþionalã a României, a participat
domnul Ianfred Silberstein, Directorul Direcþiei
Juridice, care a prezentat o analizã a interferenþelor
noului Cod civil cu activitatea bancarã. Din partea
mediului universitar a participat doamna prof. univ. dr.
Brânduºa ªtefãnescu, care s-a referit la instituþia
fiduciei - ,,trust-ul” din lumea anglo-saxonã, instituþie
ce are ca principal actor bãncile. Doamna lector univ.
dr. Crenguþa Leaua, de la Academia de Studii
Economice, a analizat, în prezentarea sa, contractul de
escrow, din perspectiva noului Cod civil.

De asemenea, au fost prezenþi o serie de
reprezentanþi ai industriei bancare ºi ne referim la
domnul Alexandru Berea, Director Executiv la Banca
Comercialã Românã, ce a abordat chestiunea
reglementãrii scrisorilor de garanþie bancarã în noul
Cod civil, prin comparaþie cu practicile internaþionale
în materie. Domnul Bogdan Pleºuvescu, Directorul
Direcþiei juridice la Credit Europe Bank S.A. s-a referit
la noile mecanisme privind cesiunea de creanþe, iar
domnul Adrian Ispas, Director Juridic la Cetelem
I.F.N. S.A.
a vorbit despre reglementarea
contractului de credit. Domnul Av. Radu Rizoiu,
Partner Senior la ,,Stoica ºi Asociaþii”, a susþinut o
prezentare pe tema instituirii ipotecilor mobiliare
asupra conturilor bancare. Doamna Av. Iuliana
Craiciu, partner la ,,Musat ºi Asociaþii”, s-a referit la
reglementarea garanþiilor personale în lumina noului
Cod civil.
La evenimentul din 16 decembrie 2011, au
participat domnul av. Vasile Iuga, Managing Partner of
PwC for South-Eastern Europe (SEE), Country
Managing Partner of PwC România, care a abordat o
tema de mare actualitate, vizând evolutia ciclica între
reglementare si dereglementare. Din Banca Nationala a
României, domnul Sergiu Dîrvaru, sef de serviciu la
Directia Juridica a prezentat o analiza a interferentelor
noului Cod civil cu activitatea bancara, prin prisma noii
institutii juridice a preluarii de datorie. Doamna prof.
univ. dr. Brândusa ªtefanescu a vorbit despre
viramentul bancar în viziunea noului Cod civil. De
asemenea, din industria bancara, domnul Vincentiu
Traian Râmniceanu, supervisor la Biroul Corporate
Banking, Directia Juridica, Banca Comerciala Româna
a prezentat tema regimului garantiilor, cu accent pe
ipotecile mobiliare. Domnul Mihai Dudoiu- avocat
asociat si coordonator al Departamentului de Drept
Financiar- Bancar al Societatii de avocatura Þuca,
Zbârcea&Asociatii, doamna avocat Elena Iacob,
Managing Associate la Societatea de avocatura
Zamfirescu, Racoti, Predoiu si doamna avocat Laura
Toncescu, Partner la Societatea Civila de Avocati D&B
David si Baias.
În salã au fost prezenþi ºi un numãr mare de
specialiºti, reprezentanþi ai executivului, magistraþi ai
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi ai instanþelor din
Bucureºti, ai marilor societãþi de avocaturã ºi de
insolvenþã, ai mediului de afaceri, ºi, desigur,
reprezentanþi ai comunitãþii bancare, de la cel mai înalt
nivel.

Domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României a evidenþiat cele douã
elemente care stau la baza noului Cod civil. ,,Primul
este modernitatea. Noul Cod este un Cod al acestui
secol, potrivit relaþiilor sociale ºi societãþii româneºti
europene de secol XXI. Asemenea Codului precedent,
ºi acesta are vocaþia de a duce societatea înainte, de a
consacra reguli ºi mecanisme modernizatoare. Al
doilea element(…) este mãsura. Nu numai cã acest Cod
a fost lucrat, vreme de ani buni, de somitãþi ale
domeniului, dar ºi supus unor revizuiri succesive. Dar,
totodatã, el nu apare din neant, ci îºi pune temeliile pe
obiceiurile, uzanþele ºi instituþiile consacrate ale
locului. Va fi, altfel spus, o legiuire modernã, dar
bazatã pe valorile acceptate ale societãþii.”
În alocuþiunea sa, acesta l- a citat pe Hernando
de Soto, un economist cu serioase preocupãri în
domeniul dreptului ºi în special al reglementãrii
proprietãþii, care spunea cã ,,o lege trebuie sã fie
modernã pentru a fi eficientã, dar trebuie sã consacre
relaþiile sociale reale pentru a fi acceptatã.” Aici se
gãseºte marea provocare a unei legi atât de importante.
ªi astfel se face diferenþa între legile frumoase,
moderne ,,sincrone”, dar strãine realitãþilor, care
rãmân pe hârtie, ºi legile care pun nevoile legiuitorului
în forme acceptate social, legile care devin parte a
orânduirii sociale.”
Domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României a adus câteva clarificãri cu
privire la instituþia fiduciei corespondentã trust-ului din
dreptul anglo-saxon, arãtând cã ,,dincolo de cadrul mai
larg prevãzut de lege, fiduciarul cel mai frecvent
instituit, va fi o bancã, ºi acesta este un teren nou pentru
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care bãncile trebuie sã se pregãteascã. Cu atât mai mult
cu cât, de multe ori, fiducia se constituie asupra
patrimoniilor persoanelor expuse politic, ceea ce
presupune ºi administrarea unei probleme de risc
reputaþional.” De asemenea, a arãtat faptul cã din
perspectivã instituþionalã, noul Cod civil nu va avea un
impact asupra atribuþiilor Bãncii Naþionale a României,
deoarece Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României, ca orice lege specialã anterioarã
nu poate fi modificatã decât expres de legea generalã
ulterioarã, ceea ce nu este cazul.
“Ceea ce este important de reþinut, este cã, în
calitate de autoritate de autorizare, reglementare ºi
supraveghere a instituþiilor de credit, banca centralã va
trebui sã “revadã” ºi sã revizuiascã, unde este necesar,
cadrul juridic pe care l-a creat atunci când a emis norme
juridice secundare în domeniul bancar, pentru ca aceste
norme sã concorde cu principiile stabilite de noul Cod
civil. În acelaºi timp, deoarece noul Cod civil va avea
un impact asupra activitãþii economice, participanþii la
viaþa economicã ºi socialã, în cadrul cãrora instituþiile
de credit au un rol esenþial, vor aºtepta din partea Bãncii
Naþionale a României, în exercitarea atribuþiilor care îi
incumbã, stabilirea unui cadru juridic secundar viabil ºi
coerent, care sã sprijine dezideratele ºi principiile
noului Cod civil. ”
Domnul Bogdan Olteanu, Viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României a prezentat instituþia
juridicã a impreviziunii contractuale(clauza de
hardship), elementele noi pe care le aduce legea, din
care amintim denunþarea unilateralã ca modalitate de
încetare a oricãrui tip de contract încheiat pe duratã
nedeterminatã, interpretarea contractelor potrivit
“voinþei concordante” a pãrþilor ºi nu dupã sensul
literal al termenilor, în materia executãrii silite a
obligaþiilor contractuale, stabilirea regimului general al
obligaþiilor derivate din contracte, asigurarea unei
protecþii corespunzãtoare a persoanelor aflate pe o
poziþie de inferioritate economicã, reglementarea
clauzelor standard din contracte, precum ºi protejarea
clienþilor bãncilor, care au contracte de credit în
derulare, cât ºi a celor care au deschise conturi de card
sau de salariu. De asemenea, domnia sa a arãtat cã
,,noua reglementare ne transferã ºi o serie de sarcini, în
special în domeniul reglementãrii secundare, nu toate
extrem de facile” ºi s-a referit la proiectul de
reglementare ce va fi elaborat împreunã cu Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare.
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Nu în cele din urmã, domnul Viceguvernator
Bogdan Olteanu a subliniat buna colaborare avutã cu
Ministerul Justiþiei pe tema Codului civil, Banca
Naþionalã a României fiind consultatã în chestiunile
care vizeazã sistemul bancar.
Mai jos, detaliem programele celor douã Ediþii
ale Colocviilor juridice al Bãncii Naþionale a României
cu tema „Implicaþiile noului Cod civil asupra
sistemului financiar- bancar”.
Programul Colocviului juridic al Bancii
Nationale a României din 13 septembrie 2011, cu
tema „Implicaþiile noului Cod civil asupra sistemului
financiar- bancar”.
Cuvânt de deschidere - Bogdan Olteanu,
Viceguvernator al Bãncii Nationale a României;
Aspecte generale ale noului Cod civil Catalin Marian Predoiu, Ministrul Justitiei;
Masuri pentru punerea în aplicare a noului
Cod civil - Prof. univ. dr. Lucian Mihai, Presedintele
Comisiei de elaborare a Codului civil, avocat, arbitru;
Noul Cod civil si interferentele sale cu
dreptul bancar - Ianfred Silberstein, Director, Directia
Juridica a Bãncii Nationale a României;
Contractul de escrow din perspectiva
reglementarilor noului Cod civil - Lect. univ. dr.
Crenguta Leaua, Vicepresedinte al Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe lânga CCIR, avocat ;
Reglementarea scrisorilor de garantie
bancara în noul Cod civil. Comparatie cu practicile
internationale în materie - Alexandru Berea - Director,
Directia Juridica, Banca Comerciala Româna ;
Institutia juridica a fiduciei si consecinte
asupra activitatii bancilor - Prof. univ. dr. Brândusa
Stefanescu, arbitru ;
Contractul de credit în lumina noului Cod
civil - Adrian Ispas, Legal Manager, Cetelem I.F.N.
S.A. ºi Oana Strãtulã, Partner, DRAGNE &
Asociaþii;
Cesiunea de creanta - Bogdan Plesuvescu
- Director, Directia Juridica, Credit Europe Bank;
Ipoteca asupra conturilor bancare în noul
Cod civil - Avocat Radu Rizoiu, Senior Partner,
STOICA & Asociatii;
Garantiile personale în lumina dispozitiilor noului Cod civil - Avocat Iuliana Craiciu,
Partner, MUSAT & Asociatii;
Dezbateri si concluzii
Închiderea lucrarilor - Bogdan Olteanu,
Viceguvernator al Bãncii Nationale a României.

Programul Colocviului juridic al Bancii
Nationale a României din 16 decembrie 2011, cu
tema „Implicaþiile noului Cod civil asupra
sistemului financiar- bancar''(partea a doua).
Deschiderea lucrarilor colocviului – Acad.
Mugur Isãrescu, Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României
Viitorul regimului de reglementare a
sistemului financiar - Vasile Iuga, Managing Partner of
PwC for South-Eastern Europe (SEE), Country
Managing Partner of PwC România;
Institutii de drept civil prevazute de noul
Cod. Elemente de noutate cu impact asupra activitatii
economice - Livia Doina Stanciu, judecator, Presedinte
al Înaltei Curþi de Casatie si Justitie ;
Facilitatile de credit. Efectele reglementarii
si controverse - Laura Toncescu, Partner D&B David si
Baias, Societate Civila de Avocati ;

Preluarea datoriei - O noua institutie în
Codul civil român - Sergiu Dîrvaru, sef serviciu,
Directia Juridica a Bãncii Nationale a României ;
Garantarea obligatiilor rezultând din
contractele de finantare - Mihai Dudoiu, Avocat asociat
si coordonator al Departamentului de Drept FinanciarBancar al societatii de avocatura Þuca,
Zbârcea&Asociatii ;
Contractul de cont bancar curent în Noul
Cod Civil - Elena Iacob, Managing Associate,
societatea de avocatura Zamfirescu, Racoti Predoiu ;
Regimul ipotecilor mobiliare - Vicentiu
Traian Râmniceanu, Supervizor, Biroul Corporate
Banking, Directia Juridica - Banca Comerciala
Româna;
Dezbateri si concluzii
Închiderea lucrarilor - Bogdan Olteanu,
Viceguvernator al Bancii Nationale a României.
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Instituþia fiduciei
reglementatã de
Codul civil ºi
consecinþele asupra
legislaþiei bancare
Prof. univ. dr. Brânduºa ªtefãnescu

Rezumat
Intrarea în vigoare a Noului Cod civil,
respectiv a dispoziþiilor art. 207 ºi ale Cãrþii a III-a
Titlul V „Despre fiducie” ºi Titlul VI „Despre
administrarea bunurilor altuia”, dispoziþii care conferã
instituþiei de credit – persoanã juridicã ce desfãºoarã o
activitate autorizatã de Banca Naþionalã a României –
calitatea de fiduciar parte într-un contract de fiducie,
activitate neinclusã între activitãþile permise unei
instituþii de credit prin Ordonanþa de urgenþã a

Guvernului nr. 99/2006 (art. 18-21), impune
modificarea acestui din urmã act normativ în sensul
includerii în activitãþile permise ºi a activitãþii de
fiduciar.
Cuvinte-cheie: fiducie, masã patrimonialã
fiduciarã, contract de fiducie, fiduciar, administrarea
bunurilor altuia, instituþie de credit, activitãþi permise
instituþiei de credit autorizate de Banca Naþionalã a
României.

1. Repere introductive

C

1

u origini îndepãrtate în dreptul roman
ºi, ceva mai recent, în dreptul anglosaxon2, instituþia fiduciei ºi-a gãsit
reglementare în Noul Cod civil – Cartea a III-a, Titlul
IV – care a avut ca sursã imediatã de inspiraþie Legea
nr. 2007-211 din 19 februarie 2007 prin care a fost
introdus în Codul civil francez Titlul XIV „Despre
fiducie”3- ºi, pentru aspectele de drept internaþional
privat, Convenþia de la Haga din 1 iulie 1985, privind
legea aplicabilã trustului ºi recunoaºterii acestuia.
Potrivit dispoziþiilor Noului Cod civil, pe care
le vom analiza, fiducia poate fi stabilitã prin lege sau
prin contractul pãrþilor, calitatea de fiduciar putând-o
avea numai instituþiile de credit, societãþile de investiþii
ºi de administrare a investiþiilor ºi societãþile de servicii

de investiþii financiare ºi instituþiile de credit, precum ºi
notarii ºi avocaþii.
Studiul de faþã îºi propune sã analizeze
direcþiile de modificare a legislaþiei bancare, impusã de
calitatea posibilã de fiduciar a unei instituþii de credit ca
parte într-un contract de fiducie, în condiþiile în care
instituþia de credit este o persoanã juridicã ce desfãºoarã
o activitate autorizatã ºi, în consecinþã, potrivit art. 207
Cod civil, nu poate sãvârºi – sub sancþiunea nulitãþii
absolute – nici un act ºi nicio operaþiune în afara celor
autorizate. Mai mult, în România – ca stat membru al
Uniunii Europene – legislaþia bancarã în vigoare este
rezultatul transpunerii actelor legislative de drept
derivat, adoptate în materie de instituþiile competente
ale Uniunii, ºi modificarea acestora trebuie operatã în
limitele prevãzute de dreptul menþionat.

1
A se vedea pentru dezvoltãri: C.R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenþei celor douã mari sisteme de drept:dreptul civil continental ºi dreptul anglo-saxon. Conceptul,
clasificarea, evoluþia ºi condiþiile de validitate ale fiduciei, în Revista Românã de Drept Privat nr. 2/2010, p. 170-179; I. Popa, Contractul de fiducie reglementat în Noul Cod
Civil, în Revista Românã de Drept Privat nr. 2/2010, p. 215-217; W.W. Buckland, P. Stein, Textbook of Romanian Law from Augustus to Justinian, Cambridge, 1993, p.
285-359; H.E. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Romanian Law, Cambridge, 1961, p. 257-519;
2
A se vedea pentru dezvoltãri: C.R. Tripon, op. cit., p. 166-177 ºi autorii acolo citaþi; I. Popa, op. cit., p. 217 ºi urm;
3
A se vedea: Expunerea de motive la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
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2. Fiducia – noþiune ºi specific
Potrivit prevederilor art. 773 Cod civil,
„fiducia este operaþiunea prin care unul sau mai mulþi
constituitori transferã drepturi reale, drepturi de
creanþã, garanþii ori alte drepturi patrimoniale sau un
ansamblu de asemenea drepturi, prezente sau viitoare,
cãtre unul sau mai mulþi fiduciari care le exercitã cu un
scop determinat, în folosul unuia sau mai multor
beneficiari”, ea fiind stabilitã prin lege sau prin
contract.
Contractul de fiducie – aºa cum este acesta
reglementat de dispoziþiile Codului civil – este un
contract numit, care trebuie încheiat în formã autenticã
(art. 774) ºi a cãrui duratã nu poate fi mai mare de 33 de
ani (art. 779 alin. b), acesta ºi modificãrile sale
trebuind a fi înregistrate la cererea fiduciarului, sub
sancþiunea nulitãþii absolute, în termen de o lunã de la
data încheierii sau modificãrii, la organul fiscal
competent sã administreze sumele datorate de fiduciar
bugetului statului (art. 780 alin. 1) ºi la compartimentul
de specialitate al autoritãþii administraþiei publice
locale competent pentru administrarea sumelor
datorate bugetului local al unitãþii administrativ
teritoriale, în raza cãreia se aflã imobilul cuprins în
masa patrimonialã fiduciarã (art. 780 alin. 2 Cod civil).
Pentru a fi opozabilã terþilor, fiducia trebuie
menþionatã în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale
Mobiliare (art. 781 alin. 1), iar drepturile reale
imobiliare, inclusiv garanþiile reale imobiliare – obiect
al contractului de fiducie – trebuie sã fie înscrise
fiecare, ºi în Cartea funciarã (art. 781 alin. 2).
Pãrþile contractului de fiducie 4 sunt
constituitorul (sau constituitorii) ºi fiduciarul (sau
fiduciarii).
Dacã orice persoanã fizicã sau juridicã poate
avea calitatea de constituitor (art. 776 alin. 1 Cod
civil), el putând, în absenþa unor prevederi contrare în
contract, sã-ºi desemneze un terþ care sã îi reprezinte
interesele în executarea contractului respectiv ºi sã-i
exercite drepturile nãscute din acesta (art. 778 Cod
civil), fiduciari pot fi numai instituþiile de credit,
societãþile de investiþii ºi de administrare a investiþiilor,
societãþile de servicii de investiþii financiare, societãþile
de asigurare ºi de reasigurare legal înfiinþate, precum ºi
notarii publici ºi avocaþii, indiferent de forma de
exercitare a profesiei (art. 776 alin. 2 ºi 3).

La operaþiunea juridicã de fiducie participã –
cu o figurã juridicã specialã – ºi beneficiarul sau
beneficiarii care pot fi constituitorul/constituitorii,
fiduciarul/fiduciarii ori terþe persoane fizice sau
juridice (art. 777), de la acceptarea contractului de
fiducie de cãtre beneficiar/beneficiari, acesta
nemaiputând fi modificat sau revocat de cãtre pãrþi ºi
nici denunþat unilateral de cãtre constitutor decât cu
acordul beneficiarului, iar, în absenþa acestui acord, cu
autorizaþia instanþei judecãtoreºti (art. 789 Cod civil).
Codul civil precizeazã în art. 779 cã, sub
sancþiunea nulitãþii absolute, în contractul de fiducie
trebuie sã se menþioneze identitatea participanþilor, cât
priveºte pe beneficiar/beneficiari cel puþin reguli care
permit determinarea acestuia/acestora, durata
transferului masei fiduciare ce trebuie sã se plaseze sub
33 de ani, conþinutul masei fiduciare, respectiv
drepturile reale, drepturile de creanþã, garanþiile ºi
orice alte drepturi patrimoniale transferate, scopul
fiduciei ºi întinderea puterilor de administrare ºi de
dispoziþie ale fiduciarului/fiduciarilor.
Cât priveºte masa patrimonialã fiduciarã
prevãzutã de art. 31, alin. 3, Cod civil, obiect al
transferului operat de la constitutor la fiduciar, aceasta
este autonomã ºi distinctã de celelalte drepturi ºi
obligaþii din patrimoniul fiduciarului ºi cuprinde, cum
am arãtat, drepturi reale, drepturi de creanþã, garanþii ºi
alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de astfel de
drepturi prezente sau viitoare, aceasta nefiind afectatã
de eventuala insolvenþã a fiduciarului (art. 785 Cod
civil), ea putând fi urmãritã – în principiu – doar de
creditori ai constitutorului (art. 786 Cod civil).
În contractul de fiducie trebuie menþionat
scopul fiduciei, care va fi – desigur – diferit dupã cum
beneficiar este constituitorul, fiduciarul sau un terþ,
precum ºi – cum am arãtat – întinderea puterilor de
administrare ºi de dispoziþie ale fiduciarului ºi acestea
fiind – credem – în strânsã dependenþã cu scopul
fiduciei, calitatea de beneficiar a constitutorului,
fiduciarului sau a unei terþe persoane.
Dacã nu sunt precizate în raporturile cu terþii,
puterile date fiduciarului ºi limitele acestora se
considerã cã acesta „are puteri depline asupra masei
patrimoniale fiduciare, acþionând ca un veritabil ºi unic
titular al drepturilor în cauzã” (art. 784 alin. 1).
În contractul de fiducie se poate conveni dacã
fiduciarul este þinut sau nu sã nu menþioneze expres cã

4

Pentru o analizã de detaliu a se vedea I. Popa, op. cit., p. 235-239.
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acþioneazã în contul masei patrimoniale fiduciare (art.
782 alin. 1 Cod civil), sau, din contrã, sã-ºi precizeze
calitatea în care acþioneazã cu prilejul încheierii de acte
juridice cu terþii, cu privire la drepturi din masa
patrimonialã menþionatã.
De asemenea, se va conveni în acelaºi contract
de fiducie ºi remuneraþia fiduciarului, prevedere în
lipsa cãreia acesta va fi remunerat – conform art. 784
alin. 2 Cod civil – potrivit regulilor care cârmuiesc
administrarea bunurilor altuia, respectiv – aºa cum
stabilesc dispoziþiile art. 793 Cod civil – potrivit legii,
dacã existã, sau prin hotãrâre judecãtoreascã, instanþa
urmând a þine seama de uzanþe, sau, în lipsã, de
valoarea serviciilor prestate de fiduciar în conservarea
ºi administrarea masei patrimoniale fiduciare, pentru
prejudicierea cãreia, prin actele sale, fiduciarul va ºi
rãspunde, dar numai cu celelalte drepturi cuprinse în
patrimoniul sãu (art. 787 Cod civil).
Contractul de fiducie trebuie sã cuprindã ºi
condiþiile în care fiduciarul dã socotealã, cu privire la
îndeplinirea obligaþiilor sale, constitutorului ºi limitele
la care va da socotealã beneficiarului ºi reprezentantului constitutorului, la cererea acestora (art. 783).
Noul Cod civil prevede ºi cazurile în care
înceteazã contractul de fiducie, respectiv când
termenul prevãzut s-a împlinit sau scopul propus s-a
realizat, când toþi beneficiarii au renunþat la fiducie,
înregistrând declaraþiile de renunþare, sau când
împotriva fiduciarului s-a dispus deschiderea
procedurii insolvenþei, ori acesta – persoanã juridicã –
a fost supus reorganizãrii (art. 790).
Ca urmare a încetãrii contractului de fiducie,
masa patrimonialã fiduciarã, existentã în acel moment,
se transferã la beneficiar sau, în absenþa acestuia, la
constitutor (art. 791 Cod civil)5.
Din coroborarea dispoziþiilor art. 813, art.
824, art. 849, art. 854, art. 856 Cod civil rezultã cã
fiduciarul, cãruia i s-a transferat o masã patrimonialã
fiduciarã, în baza unui contract de fiducie poate – la
rândul sãu – sã încheie cu administratorii o convenþie
care îl împuterniceºte cu administrarea respectivei
mase patrimoniale sau numai a unora dintre drepturile
din componenþa acesteia, remunerându-l pentru
activitatea depusã ºi rãspunzând în limitele activului
masei patrimoniale fiduciare pentru executarea
obligaþiilor asumate faþã de terþi, de administratorul (de
bunã credinþã) a cãrui administrare a încetat.
Succinta prezentare a specificitãþii instituþiei
fiduciei conduce la concluzia cã fiduciarului i se
5

Pentru o analizã detaliatã a contractului de fiducie, a se vedea, I. Popa, op. cit;
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006, text actualizat, art. 3.
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transferã o masã patrimonialã fiduciarã de cãtre
constitutor care-i stabileºte, prin contractul de fiducie
încheiat ºi întinderea puterilor de administrare ºi de
dispoziþie cu privire la menþionata masã patrimonialã,
fiduciarul putându-le exercita în profitul beneficiarului
care poate fi constituitorul, fiduciarul ori o terþã
persoanã ºi putând încredinþa administrarea unuia sau
mai multor bunuri sau masa patrimonialã fiduciarã unui
administrator cu care încheie o convenþie, în acest sens.
3. Instituþia de credit – persoanã
juridicã exercitând o activitate autorizatã
În conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 (în varianta actualmente în
vigoare) privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului sunt instituþii de credit: bãncile, organizaþiile
cooperatiste de credit, bãncile de economisire ºi
creditare în domeniul locativ ºi bãncile de credit
ipotecar, persoane juridice române6.
Studiul de faþã ºi-a propus – cum am arãtat –
identificarea direcþiilor de modificare a regimului
juridic al instituþiei de credit din perspectiva calitãþii
sale de fiduciar, prevãzutã de art. 776 alin. 2 Cod civil.
Potrivit dispoziþiilor art. 18, alin. 1, din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 – însã –
instituþia de credit poate desfãºura, în limitele
autorizaþiei acordate de Banca Naþionalã a României –
deci ca activitãþi permise – activitãþi constând în:
„a) atragere de depozite ºi de alte fonduri
rambursabile;
b) acordare de credite, incluzând printre altele:
credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau
fãrã regres, finanþarea tranzacþiilor comerciale,
inclusiv forfetare;
c) leasing financiar;
d) servicii de platã, aºa cum sunt definite la art.
8 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 113/2009
privind serviciile de platã;
e) emiterea ºi administrarea altor mijloace de
platã, cum ar fi cecuri, cambii ºi bilete la ordin, în
mãsura în care nu se încadreazã la lit. d);
f) emitere de garanþii ºi asumare de
angajamente;
g) tranzacþionare în cont propriu ºi/sau pe
contul clienþilor, în condiþiile legii, cu:
1. instrumente ale pieþei monetare, cum ar fi:
cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

2. valutã;
3. contracte futures ºi options financiare;
4. instrumente având la bazã cursul de schimb
ºi rata dobânzii;
5. valori mobiliare ºi alte instrumente
financiare transferabile;
h) participare la emisiunea de valori mobiliare
ºi alte instrumente financiare, prin subscrierea ºi
plasamentul acestora ori prin plasament ºi prestarea de
servicii legate de astfel de emisiuni;
i) servicii de consultanþã cu privire la structura
capitalului, strategia de afaceri ºi alte aspecte legate de
afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni ºi achiziþii
ºi prestarea altor servicii de consultanþã;
j) administrare de portofolii ºi consultanþã
legatã de aceasta;
k) custodie ºi administrare de instrumente
financiare;
l) intermediere pe piaþa interbancarã;
m) prestare de servicii privind furnizarea de
date ºi referinþe în domeniul creditãrii;
n) închiriere de casete de siguranþã;
n1) emitere de monedã electronicã;
o) operaþiuni cu metale ºi pietre preþioase ºi
obiecte confecþionate din acestea;
p) dobândirea de participaþii la capitalul altor
entitãþi;
r) orice alte activitãþi sau servicii, în mãsura în
care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu
respectarea prevederilor legale speciale care
reglementeazã respectivele activitãþi, dacã este cazul”.
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006 reglementeazã posibilitatea unei bãnci de a
desfãºura ºi alte activitãþi, permise potrivit autorizaþiei
acordate de Banca Naþionalã a României, sub condiþia
ca acestea sã fie compatibile cu cerinþele activitãþii
bancare.
Aceste activitãþi vizeazã: „a) operaþiuni nefinanciare, în mandat sau de comision, în special pe
contul altor entitãþi din cadrul grupului din care face
parte instituþia de credit; b) operaþiuni de administrare a
patrimoniului, constând din bunuri mobile ºi/sau
imobile, aflate în proprietatea sa, dar neafectate
desfãºurãrii activitãþilor financiare; c) prestarea de
servicii clientelei proprii care, deºi nu sunt conexe
activitãþii desfãºurate, reprezintã o prelungire a
operaþiunilor bancare” (art. 20 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 99/2006).

Instituþia de credit se poate angaja ºi în
operaþiuni cu bunuri mobile ºi imobile dacã7:
„a) operaþiunile sunt necesare desfãºurãrii în
condiþii adecvate a activitãþilor pentru care instituþia de
credit a fost autorizatã ºi în mãsura în care bunurile
respective sunt necesare în acest scop;
b) operaþiunile au ca obiect bunuri mobile ºi
imobile destinate perfecþionãrii pregãtirii profesionale a
salariaþilor, organizãrii unor spaþii de odihnã ºi recreare
sau asigurãrii de locuinþe pentru salariaþi ºi familiile
acestora;
c) operaþiunile au ca obiect bunuri mobile ºi
imobile, dobândite în urma executãrii creanþelor, cu
respectarea, în privinþa operaþiunilor de închiriere a
unor asemenea bunuri, a cerinþei compatibilitãþii cu
cerinþele activitãþii bancare”.
Legislaþia bancarã, foarte riguroasã, rezultat al
transpunerii în dreptul naþional a unor directive ale
Uniunii Europene8, interzice instituþiilor de credit sã
desfãºoare alte activitãþi în afara celor permise de
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 (art. 22
alin. 1).
Într-o altã formã, aceeaºi interdicþie este
prevãzutã ºi în Noul Cod civil, în art. 207, potrivit
dispoziþiilor cãruia „actele ºi operaþiunile sãvârºite fãrã
autorizaþiile prevãzute de lege” – în cazul activitãþilor
persoanelor juridice care trebuie autorizate de organele
competente – „sunt lovite de nulitate absolutã” ºi
„persoanele care le-au fãcut rãspund nelimitat ºi solidar
pentru toate prejudiciile cauzate, independent de
aplicarea altor sancþiuni prevãzute de lege”.
Din dispoziþiile legislaþiei bancare evocate
rezultã cã instituþiile de credit nu sunt autorizate sã
sãvârºeascã actele de conservare sau administrare a
masei patrimoniale fiduciare ºi nici sã-ºi exercite
puterile de administrare ºi de dispoziþie asupra acestei
mase patrimoniale, implicate de calitatea acestora de
fiduciari, indiferent dacã acþioneazã în beneficiul lor,
sau al constituitorului, ori al unui beneficiar terþ. Dacã
în temeiul unui contract de fiducie constituitorul ar
transfera fiduciarului – instituþie de credit valori
mobiliare ºi alte instrumente financiare, fiduciarul ar
putea sã efectueze plasamente, sau sã administreze
portofoliile respective, ori sã procedeze la
tranzacþionarea valorilor mobiliare ori a instrumentelor
financiare transferate, încadrându-se în activitãþile
permise de Banca Naþionalã a României ºi prevãzute de
art. 18, alin. 1, lit. g), pct. 5, lit. h) ºi lit. j), dupã cum ar
putea dobândi–în profitul beneficiarului ºi prin

7

Art. 21 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006;
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 transpune în dreptul român, în principal, Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 14
iunie 2006, privind accesul la activitate ºi desfãºurarea activitãþii de cãtre instituþiile de credit, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L177 din 30.06.2006.
8
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fructificarea mijloacelor financiare transferate de
constituitor – participaþii la capitalul social al altor
entitãþi (art. 18 alin. 1 lit. p), sau ar putea realiza
operaþiuni cu metale ºi pietre preþioase ori obiecte
confecþionate din acestea (art. 18 alin. 1 lit. o), dacã din
masa patrimonialã fiduciarã fac parte ºi drepturi reale
asupra unor asemenea bunuri mobile.
Nu pare însã posibil ca instituþia de credit –
fiduciar, sã-ºi exercite puterile de administrare ºi
dispoziþie cu privire la drepturi reale imobiliare ori cu
privire la drepturi de suitã aflate, eventual, în
componenþa masei patrimoniale fiduciare.
Este adevãrat cã transpare din reglementãrile
cuprinse în Cartea a III-a, Titlul V din Codul civil
privind „Administrarea bunurilor altuia” faptul cã
fiduciarul ar putea încheia un contract de administrare
cu privire la masa patrimonialã fiduciarã, dar instituþia
de credit nu poate desfãºura o astfel de activitate,
întrucât aceasta nu este inclusã în activitãþile permise,
prevãzute de art. 18 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 ºi nici nu poate fi calificatã ca o
activitate plasatã în prelungirea operaþiilor bancare sau
circumscrisã domeniului bancar, ori ca operaþie cu
bunuri mobile ºi imobile necesare activitãþii bancare,
ori dobândite în urma executãrii creanþelor, spre a fi
incidente prevederile art. 20 ºi 21 din acelaºi act
normativ.
Nici dispoziþiile art. 143 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 nu vin în sprijinul
posibilitãþii instituþiei de credit de a desfãºura activitãþi
implicate de calitatea de fiduciar, aceste dispoziþii
permiþând instituþiei de credit sã deþinã o participaþie
calificatã într-o societate ce desfãºoarã activitãþi ce
reprezintã o prelungire directã a activitãþii bancare sau
care presteazã servicii auxiliare activitãþii bancare,
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societãþi care, însã, nefiind instituþii de credit, nu pot
avea calitate de fiduciar.
Dacã în prezent, o instituþie de credit ar sãvârºi
– ca fiduciar – acte de administrare ºi de dispoziþie
asupra unei mase patrimoniale fiduciare, care include ºi
drepturi reale, ar fi incidente atât dispoziþiile art. 22
alin. 1, din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006, cât ºi dispoziþiile art. 207, alin. 2, Cod civil.
CONCLUZII
Rezultã din analiza întreprinsã cã intrarea în
vigoare a dispoziþiilor art. 776, alin. 2 ºi a dispoziþiilor
art. 207, Cod civil, impune modificarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 99/2006, ºi cu prioritate, a art.
18 din acest act normativ, în sensul includerii între
activitãþile permise unei instituþii de credit ºi a activitãþii
de fiduciar, cu precizarea expresã a posibilitãþii acesteia
de a încheia ºi convenþie de administrare cu un
administrator pentru masa patrimonialã fiduciarã
transmisã de constituitor, mai ales, în ipoteza în care
fiduciarul în cauzã nu este ºi beneficiar.
Se impune, de asemenea, modificarea
Regulamentului nr. 11 din 13.11.2007 privind
autorizarea instituþiilor de credit, persoane juridice
române, ºi a sucursalelor din România ale instituþiilor
de credit din state terþe consolidat prin Regulamentul nr.
1 din 6.01.2009, Regulamentul nr. 4 din 23.03.2009,
Regulamentul nr. 15 din 12.08.2009 ºi Regulamentul
nr. 17 din 17.09.2009, în sensul alinierii la modificarea
ce trebuie operatã cu privire la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 ºi, în orice caz, la terminologia
corectã, utilizatã cu privire la fiducie în Codul civil. Ne
referim în acest sens la art. 2, alin. 2, lit. c), din
Regulamentul menþionat, care cuprinde în varianta
actualã o definiþie a fiduciei total neadecvatã.

Noul Cod Civil ºi
interferenþele sale cu
dreptul bancar
Dr. Ianfred Silberstein
Director, Direcþia Juridicã,
Banca Naþionalã a României

I

ntrarea în vigoare a noului Cod Civil la
1 octombrie constituie un eveniment cu
consecinþe deosebite, din punct de vedere
juridic pentru societatea româneascã. Într-adevãr, dupã
aproape 150 de ani de aplicare a Codului Civil de la
1864, acest act normativ însuºit de generaþii de juriºti
îºi înceteazã aplicabilitatea ºi, practic, trebuie însuºit
un nou act normativ menit sã reglementeze, poate, cea
mai importantã materie juridicã, cu profesionalism ºi
responsabilitate, pentru multitudinea de raporturi
juridice, care privesc întreaga societate.
Este firesc ca ºi comunitatea bancarã sã fie
preocupatã de modificãrile legislative, pe care noul act
normativ le aduce ºi în contextul cãruia se va desfãºura
atât activitatea bancarã, cât ºi celelalte raporturi
juridice, în care vor fi parte instituþiile de credit ºi
ceilalþi participanþi din sfera circumscrisã domeniului
fnanciar-bancar.
Dupã cum este cunoscut, dreptul bancar, care
reglementeazã raporturile juridice specifice activitãþii
bancare, este o ramurã a dreptului privat, ori baza
juridicã a dreptului privat este cuprinsã în normele
dreptului civil. Dacã reglementarea principalã a
dreptului civil ºi a instituþiilor sale cunoaºte o
modificare de esenþã, dreptul bancar ºi activitatea
bancarã pe care acesta o statueazã suportã
transformãri, care nu pot fi ignorate în acest context.
Banca centralã ca autoritate de reglementare,
autorizare ºi supraveghere a instituþiilor de credit este
direct interesatã ºi preocupatã ca toþi participanþii de pe
piaþa bancarã sã-ºi însuºeascã noua reglementare ºi, din
aceastã perspectivã, dezbaterea colocvialã a unora

dintre problemele noului Cod Civil oferã posibilitatea
înþelegerii aspectelor legate de activitatea bancarã ºi a
aplicabilitãþii în practica relaþiilor sociale a normelor
cuprinse în acest act normativ, cât mai bine ºi cât mai
repede.
Întâlnirea de azi este o ocazie pentru o
dezbatere deschisã a profesioniºtilor din banca centralã,
instituþiile de credit, instituþiile financiare nebancare,
din învãþãmântul superior de specialitate, ca ºi din
mediul avocaþial, chemat, în multe ocazii, sã ofere
consultanþã de specialitate acestor instituþii.
Dreptul bancar, prin reglementãrile care
constituie izvoarele sale, trebuie sã þinã seama de
transformãrile survenite în reglementarea configuraþiei
instituþiilor de drept civil, astfel încât abordarea sa sã fie
fãcutã în vederea atingerii scopului sãu.
Pornind de la principiul instituit prin art.102,
alin.(1), din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr.99/2006, privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
conform cãruia „Instituþiile de credit se constituie ºi
funcþioneazã în condiþiile prevãzute de legislaþia
aplicabilã societãþilor comerciale cu respectarea
ordonanþei de urgenþã”, este firesc ca sã existe interesul
analizãrii instituþiei persoanei juridice din perspectiva
noului Cod Civil, pentru a înþelege însãºi instituþia de
credit care este o persoanã juridicã constituitã ºi
recunoscutã în asemenea condiþii. Astfel, în Titlul IV
din noul act normativ, consacrat persoanei juridice,
sunt instituite principii la care va apela ºi instituþia de
credit pe parcursul existenþei sale, cum ar fi cele
înscrise în art.190, Cod Civil „Persoanele juridice de
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drept privat se pot constitui în mod liber, în una din
formele prevãzute de lege”, art.192 „Persoanele
juridice legal înfiinþate se supun dispoziþiilor aplicabile
categoriei din care fac parte, precum ºi celor cuprinse
în prezentul cod, dacã prin lege nu se prevede altfel” ori
art.193, alin.(1): „Persoana juridicã participã în nume
propriu la circuitul civil ºi rãspunde pentru obligaþiile
asumate cu bunurile proprii, afarã de cazul în care prin
lege s-ar dispune altfel“.
Reglementãrile bancare fac apel la temeiurile
legale care guverneazã persoana juridicã. Astfel,
potrivit art.33, alin.(5) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr.99/2006, „instituþia de credit trebuie ca
în cel mult douã luni de la data comunicãrii hotãrârii
Bãncii Naþionale a României sã îi prezinte acesteia
documentele care atestã constituirea legalã a instituþiei
de credit, conform dispoziþiilor aplicabile“, ori aceste
dispoziþii aplicabile le aflãm în materia civilã. Tot la
aceastã materie se referã ºi prevederea cuprinsã în
art.38, alin.(1), lit.c), care îndrituieºte Banca
Naþionalã a României sã respingã o cerere de autorizare
dacã forma juridicã prevãzutã pentru categoria
instituþiei de credit care se intenþioneazã a fi constituitã,
ori spre exemplu, pentru bãnci, art.287 din acelaºi act
normativ stabileºte, în mod imperativ, cã acestea se
constituie sub formã juridicã de societate pe acþiuni, în
conformitate cu legislaþia în materie, cu trimitere
directã la cadrul juridic care le reglementeazã.
Prevederea cuprinsã în art.196, Cod Civil
alin.(1), lit.d), care îndreptãþeºte instanþa judecãtoreascã sã declare nulitatea unei persoane juridice,
când lipseºte autorizaþia administrativã necesarã pentru
înfiinþarea acesteia, trebuie privitã în concordanþã cu
cea cuprinsã în art.32, alin.(1), din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr.99/2006, conform cãreia
„Instituþiile de credit, persoane juridice române, se pot
constitui ºi pot funcþiona numai pe baza autorizaþiei
emise de Banca Naþionalã a României.“
Prevederea cuprinsã în art.198 conform
cãreia, la data la care hotãrârea judecãtoreascã de
declarare a nulitãþii a devenit definitivã, persoana
juridicã înceteazã sã existe fãrã efect retroactiv ºi intrã
în lichidare, asigura autoritatea de autorizare ºi
supraveghere bancarã cu privire la consecinþele
juridice asupra unei persoane juridice neautorizate
conform legii. Aspectele legate de capacitatea civilã a
instituþiei de credit pot fi analizate numai în spiritul ºi
litera prevãzute la Capitolul III din acelaºi titlu al
Codului Civil, care, printre altele, prevede la art.207,
alin.(1) cã dreptul de a desfãºura activitãþi care trebuie
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autorizate de organe competente, în speþã autoritatea
bancarã, se naºte numai din momentul obþinerii
autorizaþiei respective. Aceastã procedurã dã substanþã
cerinþelor din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr.99/2006, cum ar fi cea de la art.18, alin.(1) care
aratã cã instituþiile de credit pot desfãºura activitãþile
înºirate în acest text de lege numai „în limita autorizaþiei
acordate sau cea de la art.18, alin.(4), conform cãreia
„Activitãþile care, potrivit unor legi speciale, sunt
supuse unor autorizãri, aprobãri sau avize speciale, pot
fi desfãºurate de instituþia de credit numai dupã
obþinerea acestora“. ªi alte cerinþe din reglementãrile în
domeniul bancar, primare ori secundare, vor fi
analizate în raport de prevederile Codului Civil cu
privire la persoana juridicã, cum ar fi cele referitoare la
identificarea acesteia, la funcþionarea sa, cât ºi la
reorganizarea ºi încetarea persoanei juridice.
Pe de altã parte, în practica sa nemijlocitã,
instituþia de credit intrã în raporturi juridice cu persoane
fizice ºi persoane juridice, ceea ce implicã abordarea
acestor raporturi în condiþiile cuprinse în Codul Civil,
în titlurile privind aceste persoane. De altfel, o
multitudine de reglementãri cuprinse în Cartea a II-a
Despre familie, ca ºi în Cartea a III-a ºi a IV-a,
referitoare la bunuri, la moºtenire ºi la liberalitãþi,
guverneazã aspectele juridice care pot apãrea în relaþiile
instituþiei de credit cu clienþii sãi, persoane fizice.
Având în vedere cã, în cazul instituþiilor de
credit, suntem în prezenþa unor societãþi comerciale,
apare firesc sã se acorde atenþia cuvenitã modului de
reglementare al contractului de societate în capitolul VII
din cadrul titlului IX. Pornind de la dispoziþiile
principale, autoritatea competentã va þine seama ca
instituþiile de credit, în calitatea lor de societãþi
comerciale, sã respecte prevederile Codului Civil în
materie, precum cea înscrisã în art.1882, alin.(2)

„Orice societate trebuie sã aibã un obiect determinat ºi
licit, în acord cu ordinea publicã ºi bunele moravuri“,
ori cea de la art.1884, alin.(2) „Sub sancþiunea nulitãþii
absolute, contractul prin care se înfiinþeazã o societate
cu personalitate juridicã trebuie încheiat în formã scrisã
ºi trebuie sã prevadã asociaþii, aporturile, forma
juridicã, obiectul, denumirea ºi sediul societãþii“.
La autorizarea unei instituþii de credit se vor
avea în vedere prevederile art.1886, alin.(1) Cod Civil
„Asociaþii fondatori ºi primii administratori numiþi prin
contract rãspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin
nerespectarea unei condiþii de formã a contractului de
societate sau a unei formalitãþi necesare pentru
constituirea societãþii ori, dacã este cazul, pentru
dobândirea personalitãþii juridice de cãtre aceasta”. În
legãturã cu dobândirea personalitãþii juridice se va þine
seama de prevederi precum cele din alin.(2) ºi (3) ale
art.1889: „Dacã, potrivit voinþei asociaþilor, societatea
urmeazã sã aibã personalitate juridicã, indiferent de
obiectul de activitate, ea poate fi constituitã numai în
forma ºi condiþiile prevãzute de legea specialã care îi
conferã personalitate juridicã.
Societatea dobândeºte personalitate juridicã
prin ºi de la data înmatriculãrii în registrul comerþului,
dacã prin lege nu se dispune altfel.” O asemenea
prevedere legalã justificã ºi cerinþa înscrisã în art.25,
alin.(2), lit.c) din Regulamentul Bãncii Naþionale a
României nr.11/2007 privind autorizarea instituþiilor
de credit - persoane juridice române, referitor la
documentaþia ce trebuie prezentatã în etapa obþinerii
autorizaþiei de funcþionare privind depunerea la Banca
Naþionalã a României a copiei certificate a certificatului
de înregistrare, eliberat de oficiul registrului
comerþului, ºi a încheierii de înmatriculare.
Documentaþia cuprinde ºi scrisoarea din partea
depozitarului fondurilor destinate sã constituie
capitalul social, care sã confirme suma vãrsatã de
fiecare acþionar în contul special deschis pentru
colectarea capitalului social, ceea ce reflectã principiul
înscris în art.1895, alin.(2): „Drepturile conferite de
pãrþile de interes sunt suspendate pânã la vãrsarea
aporturilor la capitalul social”, cât ºi regimul pãrþilor
de interes înscris în art.1900, alin.(1) ºi (2), potrivit
cãrora acestea sunt indivizibile ºi numai cele plãtite sau
vãrsate în întregime dau drept de vot în adunarea
asociaþilor. Art.1902, alin.(2), Cod Civil instituie
principiul conform cãruia partea fiecãrui asociat la
profituri ºi pierderi este proporþionalã cu aportul sãu la
capitalul social ºi, în consecinþã, înscrierea la alin.(5) al
aceluiaºi articol a dispoziþiei imperative prin care

„orice clauzã prin care un asociat este exclus de la
împãrþirea beneficiilor sau de la participarea la pierderi
este consideratã nescrisã“ este justificatã.
De un interes deosebit pentru aprecierea
supraveghetorului unei instituþii de credit sunt textele
din Codul Civil, care reglementeazã hotãrârile privind
societatea sau administrarea acesteia. În aceastã ordine
de idei, art.1910, Cod Civil îºi demonstreazã
importanþa prin prevederi precum: “Asociaþii, chiar
lipsiþi de dreptul de administrare, au dreptul sã participe
la luarea hotãrârilor colective ale adunãrii asociaþilor,
„Hotãrârile cu privire la societate se iau cu majoritatea
voturilor asociaþilor, dacã prin contract sau prin lege nu
se stabileºte altfel”, „Obligaþiile unui asociat nu pot fi
mãrite fãrã consimþãmântul acestuia”, ca ºi prin
dispoziþia conclusivã de la alin.(5), conform cãreia
“orice clauzã contrarã dispoziþiilor prezentului articol
este consideratã nescrisã”. În legãturã cu adoptarea
hotãrârilor, art.1911 statueazã: “Hotãrârile sunt
adoptate de asociaþii reuniþi în adunarea asociaþilor.
Contractul poate prevedea modul de convocare ºi
desfãºurare a acesteia, iar în lipsã, hotãrârea poate fi
adoptatã ºi prin consultarea scrisã a acestora.
Hotãrârile pot rezulta, de asemenea, din
consimþãmântul tuturor asociaþilor exprimat în actul
încheiat de societate”. Este de reþinut cã termenul
stabilit de art.1912 pentru contestarea hotãrârilor este
un termen de decãdere, conform dispoziþiei exprese a
alin.(2) al respectivului articol.
Prevederile din cuprinsul pãrþii din cod afectatã
administrãrii societãþii oferã pentru supraveghetor
informaþii preþioase cu privire la numirea
administratorilor, limitele ºi revocarea mandatului de
administrator, rãspunderea acestora, adoptarea
deciziilor, drepturile asociaþilor care nu sunt
administratori, ca ºi cele cu privire la reprezentarea în
justiþie a societãþii.
În acelaºi scop, este necesarã cunoaºterea
textelor de lege privind pierderea calitaþii de asociat
(art.1925 – 1929), încetarea contractului de societate ºi
dizolvarea societãþii (art.1930 – 1940) ori lichidarea
societãþii (art.1941 – 1948), la care poate fi necesar sã
se apeleze atât pe parcursul existenþei unei instituþii de
credit, cât ºi în cazul lichidãrii acesteia.
Atât pentru autoritatea competentã cu
supravegherea bancarã, cât ºi pentru bancherii
comerciali, este de interes aprofundarea înþelegerii
prevederilor noului Cod Civil în materie contractualã de
la dispoziþiile cu caracter general aflate în Cartea a V-a
– Despre obligaþii, pânã la cele inclusiv de reglementare
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din titlul IX, dedicat diferitelor contracte speciale.
Referirile la diferitele categorii de contract
(art.1171 – 1177) ºi, cu precãdere, cele referitoare la
contractul de adeziune, contractul-cadru ºi contractul
încheiat cu consumatorii, trebuie sã se afle în atenþia
bancherilor.
În cazul analizãrii contractelor încheiate de
instituþiile de credit sau a celor aflate în documentaþia
utilizatã de aceste instituþii nu pot fi ignorate
prevederile generale ale Codului Civil privind
încheierea contractului (art.1178 – 1215), nulitatea
acestuia (art.1246 – 1265), interpretarea contractului
(art.1266 – 1269), efectele sale (art.1270 – 1314),
cesiunea (art.1315 – 1320) ori încetarea contractului
(art.1321 – 1323), ca ºi cele privind executarea silitã a
obligaþiilor contractuale (art.1516 – 1557).
În textele noului act normativ, se pot afla
prevederi de interes deosebit în materia transmisiunii ºi
transformãrii obligaþiilor, mai ales în ceea ce priveºte
cesiunea de creanþã (art.1566 – 1592), în cadrul cãreia
legiuitorul s-a concentrat inclusiv pe cesiunea unei
creanþe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau
la purtãtor (art.1587 – 1592), unde existã principii
imperativ stabilite, precum: „Creanþele încorporate în
titluri nominative, la ordin ori la purtãtor nu se pot
transmite prin simplul acord de voinþã al pãrþilor” ori
„Regimul titlurilor menþionate ..., precum ºi al altor
titluri de valoare se stabileºte prin lege specialã”.
Toate contractele speciale pot face obiectul
unor acte în care instituþiile de credit pot fi parte ºi
numai însuºirea exactã a prevederilor legale în materie
pot asigura certitudinea în realizarea acestora în
beneficiul lor. Între acestea, nu trebuie omis contractul
de report, prin care reportatorul cumpãrã de la
reportat, cu plata imediatã, titluri de credit ºi valori
mobiliare circulând în comerþ ºi se obligã sã revândã
acestuia titluri sau valori mobiliare de aceeaºi specie, la
o anumitã scadenþã, în schimbul unei sume
determinate, sau contractul de mandat, care este mult
utilizat în activitatea bancarã, în relaþiile cu clienþii.
În materia unor contracte speciale care pot sta
la baza unor operaþiuni bancare, principiile generale
reglementate în capitolele privind contractul de
depozit, contractul de împrumut sau contractul de cont
curent trebuie sã stea în atenþia instituþiilor de credit.
Astfel, art.2103 prevede cã: „Depozitul este contractul
prin care depozitarul primeºte de la un deponent un bun
mobil, cu obligaþia de a-l pãstra pentru o perioadã de
timp ºi de a-l restitui în naturã”. Remiterea bunului este
o condiþie pentru încheierea valabilã a contractului de
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depozit, iar în art.2104 se aratã cã pentru a fi dovedit,
contractul trebuie încheiat în scris.
În materia împrumutului de consumaþie,
legiuitorul consacrã un subcapitol împrumutului cu
dobândã, de altfel utilizat de instituþiile de credit, unde,
la art.2169, se instituie prevederea principalã potrivit
cãreia “suma de bani împrumutatã este purtãtoare de
dobândã din ziua în care a fost remisã împrumutatului”.
Capitolul XV din acelaºi titlu este consacrat
contului bancar curent ºi altor contracte bancare.
Referitor la contul bancar curent, legea stabileºte la
art.2184 – 2190 prevederi cu privire la dreptul de a
dispune de soldul creditor, compensarea reciprocã a
soldurilor, cotitularii unui cont curent, contul curent
indiviz, denunþarea unilateralã, executarea
împuternicirilor primite.
În ceea ce priveºte termenul de prescripþie, este
important pentru instituþiile de credit sã respecte
dispoziþiile potrivit cãrora: 1. Dreptul la acþiune în
restituirea soldului creditor rezultat la închiderea
contului curent se prescrie în termen de 5 zile de la data
închiderii contului curent; 2. În cazul în care contul
curent a fost închis din iniþiativa instituþiei de credit,
termenul de prescripþie se calculeazã de la data la care
titularul sau, dupã caz, fiecare cotitular al contului a fost
notificat în acest sens, prin scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu
adus la cunoºtinþã instituþiei de credit.

În subcapitolul rezervat depozitului bancar,
sunt stabilite, principial, prevederi precum: 1. Prin
constituirea unui depozit de fonduri la o instituþie de
credit, aceasta dobândeºte proprietatea asupra sumelor
de bani depuse; 2. Instituþia de credit este obligatã sã
restituie aceeaºi cantitate monetarã, de aceeaºi specie,
la termenul convenit sau, dupã caz, oricând, la cererea
deponentului, cu respectarea termenului de preaviz
stabilit de pãrþi ori, în lipsã, de uzanþe; 3. În lipsã de
stipulaþie contrarã, depunerile ºi retragerile se
efectueazã la sediul unitãþii operative a instituþiei de
credit, unde a fost constituit depozitul; 4. Instituþia de
credit este obligatã sã asigure, în mod gratuit,
informarea clientului cu privire la operaþiunile
efectuate în conturile sale; 5. Este consideratã nescrisã
orice clauzã prin care instituþia de credit este exoneratã
de rãspundere pentru neexecutarea obligaþiilor, care îi
revin în administrarea titlurilor cu prudenþã ºi
diligenþã.
În materia facilitãþii de credit, meritã sã se
reþinã principiile instituite prin art.2195 referitor la
denunþarea unilateralã:
1. În lipsa unei clauze contrare, finanþatorul nu
poate sã denunþe contractul înainte de împlinirea
termenului decât pentru motive temeinice, dacã acestea
privesc beneficiarul facilitãþii de credit.
2. Denunþarea unilateralã stinge de îndatã
dreptul clientului de a utiliza creditul, iar finanþatorul
trebuie sã acorde un termen de cel puþin 15 zile pentru
restituirea sumelor utilizate ºi a accesoriilor acestora.
3. Dacã facilitatea de credit s-a încheiat pe
duratã nedeterminatã, fiecare dintre pãrþi poate sã
denunþe contractul, cu respectarea unui termen de
preaviz de 15 zile, dacã din contract sau din uzanþe nu
rezultã altfel.
În subcapitolul dedicat închirierii casetelor de
valori, legiuitorul stabileºte în art.2197 privind
deschiderea casetei de valori, urmãtoarele precizãri
legale:
1. În cazul în care caseta este închiriatã mai
multor persoane, oricare dintre acestea poate cere
deschiderea casetei, dacã nu s-a stipulat altfel prin
contract.
2. În caz de deces al clientului sau al unuia
dintre clienþii care foloseau aceeaºi casetã, prestatorul,
odatã ce a fost înºtiinþat, nu poate sã consimtã la
deschiderea casetei decât cu acordul tuturor celor
îndreptãtiþi sau, în lipsã, în condiþiile stabilite de
instanþa de judecatã.
3. Acelaºi principiu se aplicã în mod

corespunzãtor în cazul încetãrii sau reorganizãrii
persoanei juridice, caz în care poate solicita deschiderea
casetei de valori administratorul judiciar sau
lichidatorul judiciar.
Contractele bancare îºi aflã în cod dispoziþii
principale care sunt dezvoltate prin dreptul bancar ºi
prin practica instituþiilor de credit care, prin
reglementãrile proprii ale fiecãreia dintre acestea, au
îmbogãþit materia în concordanþã cu actele juridice
încheiate cu clienþii lor. O altã materie care prezintã un
interes deosebit pentru activitatea bancarã desfãºuratã
de instituþiile de credit o constituie cea a garanþiilor.
(Titlurile X ºi XI consacrate garanþiilor personale ºi,
respectiv, privilegiilor ºi garanþiilor reale). Dispoziþiile
privind fideiusiunea stabilesc o multitudine de principii
care trebuie avute în vedere de instituþiile de credit
atunci când utilizeazã acest tip de garanþie. Astfel,
fideiusiunea nu se prezumã, ea trebuie asumatã în mod
expres printr-un înscris autentic sau sub semnãturã
privatã, sub sancþiunea nulitãþii absolute (art.2282). De
altfel, „debitorul care este obligat sã constituie o
fideiusiune trebuie sã prezinte o persoanã capabilã a se
obliga, care are ºi menþine în România bunuri suficiente
pentru a satisface creanþa ºi care domiciliazã în
România. Dacã vreuna dintre aceste condiþii nu este
îndeplinitã, debitorul trebuie sã prezinte un alt
fideiusor” (art.2285).
Totodatã, “fideiusiunea nu poate fi extinsã
peste limitele în care a fost contractatã. Fideiusiunea
care depãºeºte ceea ce este datorat de debitorul principal
sau care este contractatã în condiþii mai oneroase nu este
valabilã decât în limita obligaþiei principale”(art.2289).
În acelaºi titlu sunt definite ºi reglementate
principii privind scrisoarea de garanþie ºi scrisoarea de
confort. Astfel, în cazul scrisorii de garanþie se
evidenþiazã cã angajamentul astfel asumat se executã la
prima ºi simpla cerere a beneficiarului, dacã prin textul
acesteia nu se prevede altfel. Totodatã, dacã în textul
scrisorii de garanþie nu se prevede altfel, aceasta
produce efecte de la data emiterii ei ºi îºi înceteazã de
drept, valabilitatea la expirarea termenului stipulat,
independent de remiterea originalului scrisorii de
garanþie.
În ceea ce priveºte scrisoarea de confort,
trebuie reþinut cã, în cazul în care debitorul nu-ºi
executã obligaþia, emitentul respectivei scrisori poate fi
obligat numai la plata de daune-interese faþã de creditor
ºi numai dacã acesta din urmã face dovada cã emitentul
scrisorii de confort nu ºi-a îndeplinit obligaþia asumatã
prin scrisoarea de confort (art.2322, alin.(2)).
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Nu pot fi neglijate prevederile din Cartea
a VI-a – Despre prescripþia extinctivã, decãdere ºi
calculul termenelor, care au semnificaþii deosebite în
derularea acþiunilor în justiþie, pe care instituþiile de
credit le promoveazã, ca ºi în litigiile la care participã.
Este de reþinut cã durata termenelor, fãrã deosebire de
natura ºi izvorul lor, se calculeazã numai potrivit
regulilor stabilite de textele din Titlul III al acestei cãrþi.
Nici dispoziþiile din Cartea a VI-a, cele de
drept internaþional privat nu pot fi ignorate, þinând
seama de varietatea raporturilor juridice, în care pot
intra instituþiile de credit, inclusiv în cele cu elemente
de extraneitate.
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Numai din trecerea în revistã a unora dintre
dispoziþiile noului Cod Civil se poate aprecia
importanþa acestui act normativ pentru instituþiile ce
alcãtuiesc sistemul bancar din România ºi necesitatea
aprofundãrii cu profesionalism ºi responsabilitate a
acestuia.
Sunt convins cã ºi contribuþiile, care vor fi
susþinute de cãtre participanþii la colocviu, vor reliefa
aspecte juridice pline de interes pentru comunitatea
bancarã, aceastã întâlnire constituind un preludiu în
cadrul dezbaterilor specialiºtilor pentru evidenþierea
noutãþilor pe care Codul Civil, care a intrat în vigoare la
1 octombrie 2011, le aduce.

Reglementare ºi
dereglementare în
sistemul financiar.
Lecþiile crizelor
Av. Vasile Iuga
Country Managing Partner
PricewaterhouseCoopers
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a ora la care scriu aceste rânduri, liderii
europeni au convenit, în al
treisprezecelea ceas, asupra unui acord
care sã previnã alunecarea Zonei Euro în haos printr-un
default necontrolat al Greciei, care sã antreneze ulterior ºi
alte state vulnerabile din zona Euro, precum ºi sistemul
financiar european, în ansamblul sãu.
Este un moment în care trebuie sã se încerce
salvarea casei din incendiu. Viitorul ne va spune ce s-a
reuºit. Însã, inevitabil va trebui, într-un final, sã se punã
problema cum s-a ajuns aici ºi cum ar trebui sã arate
arhitectura instituþionalã a Europei ºi a lumii, în genere, ca
sã previnã o alunecare în prãpastie.
Acest articol îºi propune sã identifice câteva
dintre cauzele mai vechi ale acumulãrii actualelor
dezechilibre în cadrul sistemului financiar global ºi la
nivelul finanþelor publice ale multora dintre economiile
dezvoltate. Va încerca sã prezinte evoluþia valurilor de
reglementare ºi dereglementare ale sistemului financiar
din ultimii 80 de ani, pornind de la consecinþele Marii
Crize Economice din anii ’30 ºi pânã la Criza financiarã
declanºatã în 2007-2008, în Statele Unite. Va reflecta
asupra arhitecturii unui sistem de reglementare care sã
atenueze riscurile, fãrã a limita dezvoltarea economicã.
Durata lungã
De când criza economicã a devenit o realitate
cotidianã, trãim mereu în vâltoarea prezentului. Rând pe
rând companii, bãnci ºi, acum, state, au fost confruntate
cu spectrul falimentului, iar acest vârtej descendent pare
cã nu se mai opreºte. Uneori este bine sã te desprinzi un

pic de isteria zilnicã ºi sã încerci sã judeci lucrurile la o
scarã mai mare. Sã vezi evoluþia lucrurilor din perspectiva
„duratei lungi”, termen consacrat de istoricii francezi ai
ºcolii de la Annales, pentru a reflecta acumulãrile
economice ºi sociale, care au nevoie de generaþii, pentru a
deveni evidente, fiind deseori ascunse de spectaculozitatea
evenimenþialului cotidian.
„Cine nu-ºi cunoaºte trecutul, e condamnat sã-l
repete”, spune o vorbã des citatã a lui George Santayana,
dar ºi mai des prost atribuitã. Pentru a evita o asemenea
capcanã, la momentul la care a devenit clar cã ne
confruntãm cu cea mai gravã crizã economicã de dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial, am simþit nevoia sã caut în
istorie precedente ºi sã înþeleg cum a fost posibil sã trãim
ani de zile cu iluzia prosperitãþii, îndreptându-ne cãtre
marginea prãpastiei.
Marea Crizã economicã din anii '30
Marea Crizã economicã din anii '30 are multe
similaritãþi cu cea pe care o traversãm azi. Criza a fost
precedatã de o perioadã de prosperitate, cel puþin în Statele
Unite, perioadã care s-a întins pe parcursul a mai mult de
un deceniu. Dacã în timpul Primului Rãzboi Mondial,
guvernul federal a fost nevoit sã majoreze fiscalitatea
pentru a face faþã cheltuielilor (înainte de 1917 cheltuielile
guvernamentale se cifrau la 1,5 – 2% din PIB, în vreme ce,
1
în timpul rãzboiului, acestea au ajuns la 20% ), iar
achiziþiile militare au dus la creºterea preþurilor produselor
agricole ºi a preþurilor terenurilor agricole, dupã
încheierea pãcii, preþurile alimentelor, precum ºi cele ale
materiilor prime au scãzut puternic, iar guvernul a

1

Romer, Christina D. 1999. Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations, “Journal of Economic Perspectives 13”, no. 2, pag. 23–44.
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diminuat fiscalitatea. Rezultatul a fost o majorare a
veniturilor disponibile la nivelul gospodãriilor, surplusul
orientându-se spre investiþii speculative. Anii ’20 din
Statele Unite au fost anii „jocului” la bursã, o activitate
care a început sã intereseze segmente din ce în ce mai largi
ale populaþiei. Începând din 1925, bursa new-yorkezã a
avut o tendinþã ascendentã, iar câºtigurile s-au accentuat
dupã 1927. Mirajul îmbogãþirii rapide ºi poveºtile care
circulau peste tot despre „frizerii, ºoferii ºi cameristele”
deveniþi peste noapte milionari, ca urmare a
plasamentelor câºtigãtoare la bursã, au dus la formarea
unui balon speculativ, la nivelul pieþei de capital.
În ciuda celor care avertizau cã preþurile
acþiunilor nu mai reflectau realitatea economicã a
companiilor listate, pânã în toamna anului 1929, bursa
new-yorkezã ºi-a continuat ascensiunea fãrã sincope
semnificative. O parte din aceste câºtiguri au fost
alimentate de investiþii fãcute cu bani împrumutaþi.
Practica cumpãrãrii în marjã, cu bani împrumutaþi de la
brokeri a atras în piaþã ºi cetãþeni cu venituri reduse, care
îºi asumau riscuri mari pentru plasamentele fãcute. În
plus, acest cocktail a fost completat de faptul cã bãncile,
profitând de un vid de reglementare, au folosit o parte din
fondurile atrase de la deponenþi pentru a face, la rândul
lor, plasamente, iar unele companii s-au orientat spre
investiþiile pe piaþa de capital, în loc sã se concentreze pe
obiectul lor de activitate.
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Fig. 1: Evoluþia indicelui Dow Jones Industrial Average
în perioada 1920-1940
Era inevitabil ca acest balon speculativ sã se
spargã la un moment dat ºi ca spargerea lui sã antreneze ºi
un recul economic. În fapt, semnele prevestitoare furtunii

economice erau prezente de multã vreme, numai cã febra
investiþiilor la bursã le mascase. Pe de o parte, pe
parcursul anilor ’20, preþurile materiilor prime ºi ale
produselor agricole s-au menþinut scãzute, redresându-se
doar parþial, în a doua jumãtate a deceniului. Acest lucru a
afectat îndeosebi statele exportatoare.
Pe de altã parte, creºterea economicã internã nu
s-a tradus ºi într-o creºtere pe mãsurã a comerþului
internaþional. Deºi economia globalã devenise puternic
interconectatã, blocarea cererii interne americane nu ºi-a
putut gãsi ulterior debuºee pe pieþele externe dupã
declanºarea recesiunii, ceea ce a agravat criza. Mai mult,
pe parcursul anilor 20 statele au practicat politici
comerciale protecþioniste, în epocã prevalând ideile
economice ale lui Friedrich List, teoreticianul
naþionalismului economic. Iar ca reacþie la declanºarea
crizei economice mondiale, protecþionismul s-a accentuat,
ceea ce a alimentat ºi a exportat criza.
Altã mãsurã ce a agravat criza a fost obsesia
menþinerii Etalonului Aur ca o mãsurã de protejare a
valorii monedei, ceea ce a împiedicat bãncile centrale,
vorbim în principal de Rezerva Federalã a Statelor Unite,
sã gestioneze în mod adecvat lichiditatea de pe piaþã ºi sã
furnizeze lichiditate bãncilor solvabile, dar având
probleme de finanþare pe termen scurt. Rezultatul a fost cã,
în momentul în care o serie de bãnci au declarat falimentul,
panica s-a extins rapid ºi cãtre bãncile sãnãtoase într-o
reacþie în lanþ. Se estimeazã cã, între 1929 ºi 1933, ca
2
urmare a cinci mari panici bancare , 40% dintre bãncile
din Statele Unite au intrat în faliment. În esenþã, în timpul
Marii Crize, cursul acþiunilor s-a prãbuºit, iar banii ºi-au
pãstrat valoarea. În vreme ce în actuala crizã, vorbim mai
ales de o scãdere a valorii banilor.
Impactul negativ al falimentelor bancare asupra
economiei este mult mai mare decât în cazul altor tipuri de
companii, ca urmare a rolului lor de intermediere3. Iar
crizele bancare declanºate ca urmare a Marii Crize nu s-au
cantonat numai în Statele Unite, România fiind de
asemenea prinsã în acest vârtej ca urmare a colapsului unor
bãnci locale sau cu expunere pe piaþa localã4.
În fine, nici preocuparea pentru menþinerea unor
bugete echilibrate în perioada crizei nu a ajutat,
comprimând ºi mai tare cererea agregatã, într-un moment
în care consumul privat era deja în colaps.

2
Elmus Wicker, Banking Panics in the US 1873-1933, http://eh.net/encyclopedia/article/wicker.banking.panics.us ºi Alycia Chin and Missaka;
Warusawitharana, Financial Market Shocks during the Great Depression, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and
Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C, 2010;
3
Paul H. Kupiec, Carlos Ramirez, Bank Failures and the Cost of Systemic Risk, http://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/seminars/seminar_kupiec_032410.pdf;
4
Vezi cazurile Marmorosh Blank ºi Viena Credit Anstalt.
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România ºi Marea Crizã Economicã
din anii ’30
România a fost afectatã de scãderea preþurilor
la materii prime ºi produse agricole, douã dintre
principalele produse de export ale þãrii (petrolul ºi
cerealele). Prin urmare, scãderea veniturilor din
exporturi a pus sub presiune finanþele statului, într-un
moment delicat. Dupã ce, în anii ’20, guvernarea
liberalã se arãtase ostilã capitalului strãin ºi pusese
accent pe valorificarea de cãtre capitalul autohton a
resurselor naturale ale þãrii, ceea ce a frânat investiþiile
în sectorul minier ºi petrolier, menþinând extracþia la
un nivel scãzut în condiþii bune de preþ, schimbarea de
guvern produsã în 1929 ºi venirea la putere a naþionalþãrãniºtilor a marcat o schimbare a poziþiei faþã de
capitalul strãin. S-a trecut la politica „porþilor
deschise”, politicã principial corectã, având în vedere
faptul cã România avea nevoie de capital strãin pentru
a-ºi finanþa dezvoltarea, iar acest lucru a dus la
majorarea producþiei petroliere, în condiþiile unor

Lecþiile Marii Crize din anii ’30 ºi
reglementarea sistemului financiar
Ca urmare a Marii Crize, autoritãþile americane,
dar ºi cele europene, au luat o serie de mãsuri menite a
preveni reapariþia unor disfuncþii similare în cadrul
sistemului financiar. Una dintre acestea a constituit-o
controlul asupra miºcãrilor de capital.
Pe plan intern, s-a încercat þinerea sub control a
concurenþei din cadrul sistemului financiar prin controlul
ratei dobânzilor (atât la credite, cât ºi la depozite), de
asemenea, s-a impus limitarea creditelor acordate
sectorului privat, prin instituirea unor cerinþe de capital
ridicate ºi prin corelarea strictã dintre volumul creditelor
ºi cel al depozitelor.
Definitorie pentru aceastã perioadã în Statele
Unite, este Legea Glass-Steagall, din 1933. Aceasta
instituia o demarcaþie clarã între activitãþile bancare
comerciale ºi cele de investiþii, cu rolul de protejare a
deponenþilor de riscurile de contagiune financiarã, ca
urmare a volatilitãþii pieþelor de capital, dar ºi de limitare a
pericolului de insider trading. De asemenea, legea
instituia limite pentru expunerile maxime ale bãncilor

preþuri scãzute pe plan internaþional, ca urmare a
diminuãrii cererii sub impactul Crizei Mondiale. În
plus, guvernãrile þãrãniste au angajat ºi credite externe
masive pentru a finanþa mari proiecte de
infrastructurã. În condiþiile în care cheltuielile cu
finanþarea datoriei au crescut, iar veniturile statului au
scãzut, pentru a putea face faþã situaþiei, guvernul
român a fost nevoit sã introducã o serie de mãsuri
dureroase, de reducere a cheltuielilor publice (aºa cum
au fost curbele de sacrificiu, prin care s-au redus
salariile funcþionarilor publici). Chiar ºi aºa, fuga
capitalurilor strãine din regiune a dus, pânã la urmã, la
suspendarea plãþii anuitãþilor datoriei publice externe
în anul 19335. Într-un final, România a fost la rândul
sãu nevoitã sã revinã la politici comerciale
protecþioniste, sã impunã contingente de import, sã
recurgã la acorduri comerciale bilaterale, prin care
schimburile comerciale au început sã se facã din ce în
ce mai des, folosind metoda cliringului, iar ieºirile de
valutã au fost restricþionate.

comerciale la active tranzacþionabile, excepþie fãcând
titlurile de stat. Peste alte douã decenii, Legea Bank
Holding Company Act, adoptatã în 1956, instituia o
demarcaþie între activitatea bancarã ºi cea de asigurãri.
Rezultatul a fost un sistem bancar prudent,
conservator, ineficient (necesita capitaluri ridicate ºi
genera un randament al capitalurilor proprii scãzut), însã
un sistem sigur (nu au existat crize bancare în primele trei
decenii post-belice) ºi stabil.
În privinþa pieþei de capital, în 1933 ºi 1934, se
adoptã douã iniþiative legislative fundamentale: Securities
Act ºi respectiv Securities and Exchange Act. Prima dintre
acestea reglementa pieþele primare de capital, instituind
cerinþe minime de transparenþã pentru companiile
emitente, în vederea protejãrii acþionarilor, în vreme ce
cea de a doua reglementa tranzacþiile pe pieþele secundare,
pe burse, instituind ºi puternica Securities and Exchange
Comission, reglementatorul pieþei americane de capital.
Tot în vederea protejãrii drepturilor ºi intereselor
acþionarilor, se adoptã în anii ’30, Generally Accepted
Accounting Principles ºi Generally Accepted Auditing
Standards, douã iniþiative care pun pilonii raportãrii
financiare ºi auditului modern.

5

Vezi Bogdan Murgescu, România ºi Europa. Acumularea decalajelor economice 1500-2010. Ed. Polirom, Iaºi, 2010, pag. 256 – 257.
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liberalizãrii
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Chiar dacã au asigurat stabilitatea sistemului
financiar vreme de o generaþie, contribuind la boom-ul
economic post-belic, aceste reglementãri extrem de
prudente ºi de constrângãtoare au început sã fie din ce în
ce mai contestate în anii 60-70, atunci când nu au mai þinut
pasul cu noile realitãþi ale pieþei. Vorbim despre o
globalizare a sistemului financiar, în adevãratul sens al
cuvântului, care se accentueazã în aceastã perioadã prin
apariþia grupurilor bancare internaþionale, prin revenirea
la convertibilitate a majoritãþii monedelor statelor
dezvoltate (deci eliminarea restricþiilor privind circulaþia
capitalurilor) ºi dezvoltarea puternicã a pieþei de schimb
6
valutar .
Un alt factor care a acþionat în favoarea
liberalizãrii a fost abandonarea de cãtre Administraþia
Nixon a Etalonului Aur în 1971, sub presiunea deficitului
public din ce în ce mai apãsãtor pentru Statele Unite, în
condiþiile costurilor ridicate ale Rãzboiului din Vietnam,
dar ºi al menþinerii programelor sociale instituite în anii
’60.
Cerinþele de capital au devenit tot mai laxe, iar
bãncile au avut tendinþa de a nu mai pãstra proporþia dintre
resursele atrase din depozite ºi volumul de credite
acordate. Lichiditatea suplimentarã a început sã fie atrasã
de pe piaþa interbancarã – ceea ce, în sine, a presupus ºi o
presiune în plus, pe bãnci, pentru a cãuta plasamente mai
profitabile pentru fondurile atrase. Dupã cum ºtim, existã
o oarecare corelaþie între profitabilitate ºi risc, iar bãncile
au fost dispuse sã-ºi asume mai multe riscuri în speranþa
unor câºtiguri mai mari.
Ca urmare a relaxãrii restricþiilor de capital ºi
lichiditate, bãncile, îndeosebi cele americane, au fost
încurajate sã caute plasamente mai profitabile. Ele s-au
orientat cãtre statele în curs de dezvoltare (îndeosebi din
America Latinã, dar nu numai). Exista speranþa cã statele
sunt debitori foarte siguri, în pofida lecþiilor istoriei. Când
însã politica monetarã aplicatã de Paul Volcker a dus
ratele dobânzii la valori ridicate la începutul anilor ’80,
dolarul s-a apreciat, preþurile materiilor prime s-au
prãbuºit, iar multe dintre statele îndatorate au început sã se
confrunte cu dificultãþi în rambursarea împrumuturilor.
Pe partea de reglementare, rezultatul acestei
crize a datoriilor suverane a fost adoptarea sistemului
Basel I (1988), care impunea anumite cerinþe de capital
pentru bãnci, în funcþie de clasa de risc a activelor
deþinute.

6

Din nou în impas
Într-un fel, învãþãmintele Marii Crize din anii ’30
au fost uitate de cãtre autoritãþi, bãnci centrale ºi
organisme de reglementare. Unul dintre învãþãminte a fost
cã bãncile centrale trebuie sã gestioneze masa monetarã în
aºa fel încât sã previnã formarea unor baloane speculative.
În ultimul deceniu, Rezerva Federalã a Statelor Unite a
eºuat de douã ori în aceastã privinþã, la sfârºitul anilor ’90
atunci când s-a format aºa numitul balon speculativ dot.
com cu acþiunile companiilor din zona de Internet ºi
tehnologie, iar a doua oarã, la mijlocul anilor 2000, când
preþurile imobiliare din Statele Unite au cunoscut o
creºtere puternicã (vezi Fig 2 ºi Fig 3).

Preturi medii USD
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Preturi
medii USD
1985
1990
1995
2000
2005
2007
2010

Începuturile
glementãrii

Fig 2. Evoluþia preþurilor imobiliare pentru
proprietãþile noi în Statele Unite.
Sursa US Census

Fig 3. Evoluþia ratei dobânzii de politicã monetarã în
Statele Unite, evoluþia indicelui New York Stock Exchange
ºi evoluþia deficitului de cont curent al Statelor Unite
în perioada 1990-2006

Mugur Isãrescu, Growth, Capital Flows and Fiscal Deficits: Some Thoughts in the Aftermath of the Recent Crisis, Bucureºti, mai 2011.
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Mai mult, politica monetarã a fost potenþatã ºi de
politicile fiscale inadecvate. Astfel, în Statele Unite, la
începutul anilor 2000, administraþia Bush Jr. a introdus o
serie de facilitãþi fiscale ºi reduceri de impozite cu o
valabilitate limitatã. Deºi aceastã relaxare fiscalã a venit
într-un moment în care economia americanã încerca sã
depãºeascã recesiunea, ulterior acestea au avut un efect
economic prociclic, accentuând aprecierea activelor de pe
piaþa americanã, ceea ce a atras ºi fonduri provenind din
Asia ºi Orientul Mijlociu în cãutare de plasamente
profitabile.

Fig. 6 Evoluþia preþurilor materiilor prime ºi
produselor agricole în termeni reali 1971-2011,
Sursa: US Federal Reserve

SURSA: FMI apud. Witold Orlowski, The Crisis and Beyond

Fig. 4 Fluxurile de capital între Statele Unite ºi statele
est-asiatice în perioada 1980-2010
Acest blestem al banilor ieftini a dus la
acumularea de baloane speculative nu doar pe piaþa
imobiliarã americanã, sau pe unele pieþe europene
(Irlanda, Spania, Europa Centralã ºi de Est etc.), dar ºi la
nivelul pieþelor de capital (vezi Fig. 5 pentru piaþa de
7
capital americanã) ºi cele ale materiilor prime ºi aurului .

De asemenea, a fost abrogatã legea GlassSteagall în Statele Unite prin adoptarea legii GrammLeach-Bliley, care elimina restricþiile de investiþii pentru
bãncile comerciale. Legea este reprezentativã pentru
mentalitatea dominantã din ultimii 40 de ani, respectiv cã o
mai mare liberalizare a pieþelor va descãtuºa noi resurse de
inovaþie ºi de creºtere a economiei. Parþial, acest lucru este
adevãrat. În urma liberalizãrii volumul tranzacþiilor
financiare internaþionale a crescut de câteva ori.
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Fig. 5: Evoluþia indicelui Dow Jones Industrial Average
în perioada 2001-2011

Fig 7: Evoluþia pieþei financiare globale, comparativ
cu Produsul Intern Brut Global
Sursa: BIS ºi Banca Mondialã, apud. Witold Orlovski, The Crisis and Beyond

În acelaºi timp, inovaþiile în sistemul financiar
s-au înmulþit. Ele au dus la dezvoltarea unor instrumente
financiare complexe, aºa cum au fost MBS ºi CDO
(Mortgage Backed Securities si Collaterized Debt
Obligation) pe care doar câþiva iniþiaþi le înþelegeau cu
adevãrat ºi care au avut un rol important în declanºarea
actualei crize.

7
Despre fluxurile de capital de dinainte de declanºarea crizei ºi modificarea acestora dupã 2008 vezi Marcel Fratzscher, CAPITAL FLOWS, PUSH
VERSUS PULL FACTORS AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS, European Central Bank, Working Paper Series, July 2011.
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Atunci când nici Keynes nu mai are
rãspunsurile la îndemânã..
O datã declanºatã actuala crizã financiarã,
autoritãþile de pretutindeni au reacþionat, atât cât le-au
permis resursele, în linia ortodoxiei keynesiste. Dupã
falimentele Bear Sterns, dar mai ales Lehman Brothers,
care au pus în primejdie stabilitatea întregului sistem
financiar global, autoritãþile statale n-au mai permis vreun
faliment bancar de proporþii, intervenind în sprijinul
propriilor bãnci, cu preþul preluãrii datoriilor acestora ºi
al naþionalizãrii lor, o practicã aproape de neconceput în
perioada de dinainte de crizã. De asemenea, au încercat sã
stimuleze economia prin investiþii publice, acordarea de
stimulente ºi prin relaxare fiscalã.
Rezultatul a fost acumularea unor dezechilibre
bugetare astronomice ºi scãparea de sub control a
nivelului datoriei publice (în Irlanda, bunãoarã, deficitul
bugetar aferent anului 2010 a fost un incredibil 32,4%, ca
urmare a preluãrii unei pãrþi a sistemul bancar al þãrii de
cãtre stat). În prezent, numai Suedia ºi Ungaria afiºeazã
un buget excedentar dintre statele membre ale Uniunii
8
Europene, restul având deficite considerabile . Pe de altã
parte, nici ajustarea bruscã a acestor deficite nu este o
soluþie fezabilã, cãci asta nu ar face decât sã arunce
economiile într-o nouã recesiune.
Prin urmare, problema nu a fost rezolvatã, ci
doar transferatã în sarcina statelor, adicã în contul
contribuabililor ºi al generaþiilor viitoare. Folosind
sintagma preºedintelui Herbert Hoover „Fericiþi cei
tineri, cãci ei vor moºteni datoria publicã”. Statele vor
pompa lichiditate în sistem, tipãrind bani (quantitative
easing). Spre deosebire de Marea Crizã, vom vedea
prãbuºirea valorii banilor.
Spre ce ne îndreptãm?
ªi atunci, care sã fie soluþia? Cum ieºim din acest
impas? Un prim pas ar fi sã ne aducem aminte de ceea ce
spunea Joseph Stiglitz: „crizele nu distrug neapãrat
activele unei economii, ci încrederea”. Trebuie
recâºtigatã încrederea în instituþii, în guverne, în bãnci, în
companii, în pieþe ºi în liderii politici. Cãci actuala crizã a
fost accentuatã ºi de un deficit semnificativ de leadership.
Încrederea se câºtigã respectând angajamentele. Între
acestea, adoptarea unor norme de reglementare a
sistemului financiar care sã previnã reapariþia unor noi
crize.
8

Este ºtiut faptul cã, o datã adoptatã o
reglementare prost conceputã, este foarte dificil de
îndreptat. Orice sistem de reglementare trebuie sã plece de
la o analizã sub aspectul cost-beneficiu, pentru cã orice
cadru legislativ, care creeazã obligaþii, presupune costuri
suplimentare pentru business ºi, implicit, pentru
contribuabili. Trebuie vãzut în ce mãsurã beneficiile
rezultate din adoptarea unor noi reglementãri vor depãºi
costurile asociate implementãrii unor astfel de mãsuri. Un
bun exemplu, în acest sens, îl reprezintã Legea SarbanesOxley, adoptatã în Statele Unite, în urma falimentului
Enron.
Orice nouã arhitecturã de reglementare a
sistemului financiar trebuie sã aibã în vedere câteva
premise fundamentale. Întâi de toate trebuie sã þinã cont de
faptul cã pieþele sunt acum globale, iar reglementarea nu
mai poate fi doar naþionalã pentru a fi eficientã. Este
nevoie de consens, nu doar la nivel european, dar ºi la
nivel global pentru a avea un sistem financiar stabil.
Dacã reglementãrile vor funcþiona doar în
anumite state, ele nu vor fi eficiente în condiþiile în care în
Uniunea Europeanã existã libertatea de circulaþie a
serviciilor, iar globalizarea face posibilã migrarea multor
activitãþi bancare, în afara spaþiului european.
Ne putem astepta la întãrirea cadrului de
reglementare ºi supraveghere pentru bãnci. Mai multe
controale, mai multe cerinþe de capital, lichiditate ºi
solvabilitate. O întãrire a guvernanþei corporative, ceea ce
este de dorit pentru orice sector economic, nu doar pentru
cel financiar. Aceste sisteme ºi proceduri vor fi însã
complexe ºi costisitoare, ceea ce se va rãsfrânge, în ultimã
instanþã, asupra tuturor actorilor economici ºi va genera o
ratã mai redusã de creºtere în economiile dezvoltate.
În ceea ce priveºte întãrirea disciplinei bugetare,
o serie de state europene iau în considerare limitarea prin
constituþie a nivelului deficitului bugetar ºi a datoriei
publice. Aceasta deoarece s-a considerat cã, în condiþiile
unei crize majore, statele nu au respectat prevederile
Pactului de Stabilitate9.
Cum poþi sã obligi guvernele sã-ºi respecte
obligaþiile, atunci când ele vor invoca oricând nevoia de
flexibilitate, pentru a face faþã unei crize? Cãci, ce s-ar fi
întâmplat dacã statele nu interveneau pentru salvarea ºi
recapitalizarea bãncilor? Colapsul ar fi putut antrena
economia globalã într-un torent devastator!
Cred cã mulþi oameni ar fi foarte fericiþi cu reguli
clare, care sã se poatã aplica cu uºurinþã. O lume

Cf. Date Eurostat, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/documents/2011/ccab_spring_en.pdf;
Despre încãlcarea sistematicã a prevederilor Pactului de Stabilitate ºi Creºtere de cãtre Statele Membre ale Zonei Euro, vezi Ludger Schuknecht,
Philippe Moutot, Philipp Rother and Jürgen Stark, The Stability and Growth Pact. Crisis and Reform, European Central Bank, Occasional Paper Series,
September 2011 ºi Demosthenes Ioannou and Livio Stracca, HAVE EURO AREA AND EU ECONOMIC GOVERNANCE WORKED?JUST THE FACTS,
European Central Banks, Working Paper Series, May 2011.
9
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previzibilã ºi sigurã. Pe de altã parte, prin natura sa,
capitalismul presupune asumarea de riscuri, cu speran?a
recompensei.
De aceea capitalismul a împins frontierele,
fãcând posibil progresul ºi prosperitatea. De unde ºi
dilema reglementãrii: la o extremã, abordare excesivã
care duce la osificare si lipsã de progres, reprezentând o
piedicã pentru mediul de afaceri, la cealaltã, o abordare
laxã, care poate lãsa portiþe pentru abuzuri ºi genereazã
crize. Cred cã toþi ne dorim sã fie gãsitã justa mãsurã.
Procesul de reglementare este în esenþã unul
reactiv, care urmeazã evoluþiile din lumea afacerilor.
Este, folosind expresia lui Lucian Croitoru, „o privire
înainte cu faþa întoarsã spre trecut”.
Or, tocmai pentru acest lucru sunt folositoare
privirile retrospective, în sensul „duratei lungi” invocate
anterior. Pentru cã, astfel, putem cerne ceea ce este doar
vremelnic (aºa cum sunt fluctuaþiile economiei ºi ale
pieþelor de capital), de existenþa ºi funcþionarea
structurilor. Acestea fiind mult mai persistente. Unele
dintre instituþiile create în urma Marii Crize din anii ’30
sunt active ºi astãzi. Altele, nou-apãrute, ca urmare a
actualei crize, vor contura lumea de mâine. Autoritatea
Bancarã Europeanã ar putea fi una dintre cheile viitorului
construcþiei europene. Iar întãrirea disciplinei fiscale ºi
bugetare la nivelul Uniunii Europene, prin adoptarea
„Semestrului european” lasã loc unei mai adânci
integrãri, care sã includã ºi politicile fiscale.
Nevoia de supraveghere ºi reglementare
consolidatã duce la transfer de suveranitate cu toate
implicaþiile politice, iar în Europa va duce la accelerarea
integrãrii. Europa este încã un ºantier în lucru, iar
integrarea sectorului financiar si reglementarea acestuia

joacã un rol primordial în construcþia unei eventuale
Europe, cu adevãrat unite.
În acest sens, ar merita sã fie dezbãtut echilibrul
între guvernare (eminamente politicã) ºi guvernanþã (mai
largã ºi birocraticã ºi, cel puþin în teorie, apoliticã) în
arhitectura viitoare a Europei.
În construcþia unui sistem de reglementare
înþelept, ar fi bine sã plecãm de la cuvintele lui Aristotel
care spunea cã „virtutea justiþiei constã în moderaþie,
atunci când este reglementatã cu înþelepciune.” Sintagma
poate fi aplicatã la fel de bine ºi sistemelor de
reglementare.
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Implementarea
principiilor de
guvernanþã corporativã
cu privire la structurile
de conducere ale
instituþiilor de credit
Rezumat:
Articolul de faþã evidenþiazã aspectele
reglementate în legislaþia românã cu privire la criteriile
de adecvare, desemnarea ºi sfera de competenþe ale
structurii de conducere ale unei instituþii de credit,
persoanã juridicã românã, pornind de la principiile
avute în vedere pe plan internaþional pentru conturarea
ºi perfecþionarea cadrului de reglementare naþional
referitor la guvernanþa corporativã a instituþiilor de
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Direcþia Reglementare ºi Autorizare
Banca Naþionalã a României

credit ºi puncteazã câteva propuneri de lege ferenda în
acest domeniu.

Cuvinte-cheie: guvernanþã corporativã, structurã de
conducere, organe de administrare ºi de conducere,
instituþie de credit.

1. Premise

G

uvernanþa corporativã1 reprezintã un
concept îndelung ºi în detaliu dezbãtut
la nivelul a numeroase organizaþii
naþionale ºi internaþionale, asupra cãruia s-a concentrat
în mod deosebit atenþia în ultimii ani, conºtientizânduse din ce în ce mai mult importanþa pe care stabilirea ºi
promovarea la nivelul entitãþilor comerciale a celor mai
bune reguli ºi practici de conducere a activitãþii o
reprezintã pentru determinarea ºi aducerea la
îndeplinire a obiectivelor ºi urmãrirea intereselor
societãþii comerciale, în vederea obþinerii celor mai
bune performanþe economice.

Modul în care sunt dezvoltate cele mai bune
reguli de guvernanþã corporativã are impact asupra
performanþelor economiei în ansamblu, asupra
integritãþii ºi eficienþei pieþei2.
Problematica guvernanþei corporative capãtã
accente deosebite în cazul activitãþilor desfãºurate de
instituþiile financiare ºi, în special, de instituþiile de
credit, datoritã rolului de intermediari financiari pe care
acestea din urmã îl îndeplinesc în cadrul economiei,
publicul ºi piaþa prezentând un grad ridicat de
sensibilitate la dificultãþile potenþiale determinate de o
guvernanþã corporativã deficitarã3.

1
Prin guvernanþa corporativã se înþelege, în general, modul în care sunt organizate ºi funcþioneazã relaþiile de autoritate între diferitele organe de conducere ale
unei societãþi comerciale;
2
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD - Principles of Corporate Governance elaborate în 1999 ºi revizuite în 2004
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf;
3
Basel Committee on Banking Supervision – Principles for enhancing corporate governance oct 2010 http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf.
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În cele ce urmeazã, punctând doar principalele
izvoare care au fost ºi/sau vor fi avute în vedere pentru
conturarea ºi perfecþionarea cadrului de reglementare
naþional, referitor la guvernanþa corporativã a
instituþiilor de credit, se va încerca evidenþierea
aspectelor reglementate, cu privire la criteriile de
corespundere, desemnarea ºi sfera de competenþe ale
4
structurilor de conducere ale unei instituþii de credit,
persoanã juridicã românã.
2. Cadrul general internaþional
privitor la guvernanþa corporativã
Pornind de la modul în care sunt organizate
structurile de conducere ale societãþilor comerciale,
douã mari modele/sisteme de guvernanþã corporativã
au fost identificate ca regãsindu-se implementate, în
modalitãþi diferite ºi cu particularitãþi determinate de
contextul legal, cultural, istoric etc., la nivel de stat5.
c
Sistemul unitar, care în Europa se considerã
a fi specific statelor de sorginte francezã, prezintã o
singurã structurã de decizie ºi conducere - consiliul de
administraþie, care poate delega o parte din atribuþiile
sale (atribuþii de conducere) cãtre conducerea executivã
care, de multe ori, e constituitã din membri ai
consiliului de administraþie. Dacã o asemenea delegare
de atribuþii este realizatã, consiliul de administraþie
asigurã controlul activitãþii desfãºurate de conducerea
executivã.
c
Sistemul dualist, de inspiraþie germanicã,
delimiteazã strict organul de conducere
executivã(directoratul) de cel de control (consiliul de
6
supraveghere) .
2.1. Recomandãrile OCDE
Dintre aspectele avute în vedere de Principiile
de guvernanþã corporativã elaborate de OCDE în 1999
7
ºi revizuite în 2004 , prezintã interes în contextul
acestei lucrãri acelea referitoare la rolul consiliului de
administraþie (the board), denumire ce desemneazã
acea structurã care ar trebui sã îndeplineascã, cu
obiectivitate ºi, în mod independent, urmãtoarele
atribuþii principale: coordonarea strategiei societãþii

comerciale, supravegherea performanþelor conducerii
executive (management), asigurarea unui randament
corespunzãtor pentru acþionari, prevenirea conflictelor
de interese ºi realizarea echilibrului între solicitãrile
contradictorii la care este supusã societatea.
În relaþia cu conducerea executivã, se remarcã
urmãtoarele atribuþii ale consiliului de administraþie:
1. Trasarea liniilor directoare în privinþa
strategiei de afaceri, a politicii de risc, a bugetelor
anuale etc., ce trebuie urmate de conducerea executivã
în îndeplinirea atribuþiilor specifice.
2. Monitorizarea eficacitãþii practicilor de
conducere a entitãþii comerciale, ceea ce presupune o
evaluare permanentã a structurii interne a entitãþii
pentru a se asigura existenþa unor responsabilitãþi clare
pentru diferitele niveluri ale conducerii executive.
3. Recrutarea, compensarea, monitorizarea ºi,
dacã este cazul, înlocuirea principalilor membri ai
conducerii executive (key executives).
4. Stabilirea politicii de remuneraþie a
membrilor consiliului de administraþie ºi a principalilor
membri ai conducerii executive.
5. Monitorizarea ºi administrarea potenþialelor
conflicte de interese între conducerea executivã,
membrii consiliului de administraþie ºi acþionari.
6. Asigurarea integritãþii sistemelor de
raportare financiarã ºi contabilã, precum ºi a existenþei
sistemelor corespunzãtoare de control intern. În
privinþa sistemelor de raportare financiarã ºi contabilã,
consiliul de administraþie trebuie sã se asigure, între
altele, cã existã o supraveghere corespunzãtoare din
partea conducerii executive de nivel superior (senior
management).
Douã precizãri sunt încã necesare din
perspectiva stabilirii atribuþiilor consiliului de
administraþie ºi a delimitãrii acestora de cele ale
conducerii executive.
c
În primul rând, independenþa ºi
obiectivitatea consiliului de administraþie, care trebuie
asiguratã faþã de entitate ºi afiliatele acesteia, faþã de
acþionarii care exercitã control, dar ºi faþã de
conducerea executivã. Asigurarea condiþiilor de

4

Conducere, având în aceastã expresie înþelesul cel mai larg, incluzând atât luarea deciziilor, cât ºi implementarea/executarea acestora;
pentru detalii referitoare la sisteme de guvernanþã corporativã stabilite în diferite state – a se vedea website-ul European Corporate Governance Institute ECGI –
http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php ;
6
A se vedea: Rapport de la Commission Bancaire pour l'année 2005 – Le gouvernement d'entreprise et les établissements de crédit et entreprises
d'investissment, http://www.banque-france.fr/fr/supervi/telechar/supervi_banc/cb/2005/etude2_2005.pdf ;
7
A se vedea supra nota nr. 2.
5
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obiectivitate ºi independenþã în exercitarea atribuþiilor
consiliului de administraþie are implicaþii în ceea ce
priveºte componenþa ºi structura acestuia.
Referitor la acest ultim aspect, probleme
deosebite pot apãrea în cadrul sistemului unitar ºi astfel
mai multe practici sunt considerate a contribui la
asigurarea independenþei ºi obiectivitãþii consiliului de
administraþie: separarea funcþiei de director executiv
(chief executive) de cea de preºedinte al consiliului de
administraþie (chairman) sau cel puþin desemnarea unui
administrator principal cu funcþie neexecutivã, care sã
prezideze ºedinþele þinute de cãtre membrii neexecutivi ai consiliului de administraþie; desemnarea
unui administrator în calitate de preºedinte al
consiliului de administraþie. De principiu, este
necesarã desemnarea unui numãr suficient de
administratori ne-executivi în cadrul consiliului de
administraþie, aceºtia funcþionând de multe ori în
cadrul unor comitete cu rol consultativ pe domenii ce
prezintã potenþial de conflict de interese (raportare
financiarã, remuneraþia membrilor consiliului de
administraþie, numirea membrilor consiliului de
administraþie sau a principalilor membri ai conducerii
executive). O atenþie particularã este acordatã numirii
administratorilor independenþi, care pot contribui
semnificativ în procesul de luare a deciziilor, pot aduce
o perspectivã obiectivã la evaluarea performanþei
consiliului de administraþie ºi a conducerii executive ºi
pot juca un rol important în situaþii în care divergenþele
de interese se manifestã mai accentuat (remuneraþia
conducãtorilor executivi, funcþia de audit, fuziuni ºi
achiziþii importante etc.).
În cadrul sistemului dualist, o atenþie
particularã trebuie acordatã situaþiei în care, la
retragerea din activitate, preºedintele directoratului
devine preºedintele consiliului de supraveghere, ceea
ce poate afecta independenþa ºi obiectivitatea sa faþã de
atribuþiile specifice noii funcþii.
c
În al doilea rând, pentru îndeplinirea
atribuþiilor ce le revin, trebuie asigurat membrilor
consiliului de administraþie accesul la informaþii
corecte ºi relevante obþinute în timp util, principiu care
prezintã relevanþã, în special, în ceea ce priveºte

8

administratorii ne-executivi (care, nefiind implicaþi în
conducerea activitãþii de zi cu zi a entitãþii comerciale,
nu au, în mod obiºnuit, acces la informaþii în aceeaºi
mãsurã ca ºi conducãtorii executivi).
2.2. Recomandãrile Comitetului de
la Basel pentru Supraveghere Bancarã
La nivelul Comitetului de la Basel pentru
Supraveghere Bancarã, Principiile pentru întãrirea
guvernanþei corporative, emise în octombrie 20108, au
revizuit, în contextul crizei financiare ce a debutat la
mijlocul lui 2007, recomandãrile elaborate în februarie
20069, accentuând urmãtoarele aspecte:
1. consiliul de administraþie (the board)10
trebuie sã-ºi exercite în mod activ responsabilitãþile
referitoare la activitatea, strategia privitoare la riscuri,
organizarea, soliditatea financiarã ºi administrarea
instituþiei de credit, precum ºi sã supravegheze efectiv
conducerea executivã;
2. conducerea executivã, sub controlul
consiliului de administraþie, trebuie sã urmãreascã
corelarea activitãþii instituþiei de credit cu strategia de
afaceri, toleranþa/apetitul la risc ºi politicile aprobate de
consiliul de administraþie;
3. instituþiile de credit trebuie sã organizeze
funcþia de administrare a riscurilor, funcþia de
conformitate ºi funcþia de audit intern;
4. consiliul de administraþie trebuie sã
supravegheze activ stabilirea ºi funcþionarea sistemului
de remunerare, care ar trebui aliniat/corelat cu
asumarea prudentã a riscurilor;
5. Consiliul de administraþie ºi conducerea
executivã trebuie sã cunoascã, sã înþeleagã ºi sã
coordoneze structura organizaþionalã a instituþiei de
credit, sã se asigure cã aceasta nu este în mod
nejustificat complexã, sã înþeleagã riscurile unei
structuri care afecteazã transparenþa ºi sã urmãreascã
diminuarea acestor riscuri.
6. Guvernanþa unei instituþii de credit trebuie sã
fie transparentã faþã de acþionarii ºi deponenþii sãi, faþã
de alte persoane interesate ºi faþã de ceilalþi participanþi
în piaþã.

A se vedea supra nota nr. 3;
Basel Committee for Banking Supervision - Enhancing Corporate Governance For Banking Organisations feb 2006 http://www.bis.org/publ/bcbs122.pdf;
Documentul are în vedere o structurã de conducere (governance structure) alcãtuitã din consiliu de administraþie (board of directors) ºi conducere executivã de nivel
superior/generalã (senior management). Aceastã delimitare nu prezintã însã o prea mare relevanþã, având în vedere diferenþele dintre sistemele de guvernanþã corporativã
adoptate la nivel de stat. Ceea ce trebuie urmãrit în cuprinsul principiilor Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancarã este modul de delimitare ºi de intercorelare a
atribuþiilor aferente funcþiei de conducere (management) ºi respectiv celei de control (oversight).
9

10
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2.3. Prevederile referitoare la
conducerea internã a instituþiilor de credit
din cadrul Directivei nr. 48/2006/CE
privind accesul la activitate ºi
desfãºurarea activitãþii de cãtre instituþiile
de credit ºi recomandãrile CEBS11 privind
implementarea acestora
Directiva nr. 48/2006/CE privind accesul la
activitate ºi condiþiile de desfãºurare a activitãþii de
12
cãtre instituþiile de credit cuprinde foarte puþine
prevederi referitoare la conducerea ºi organizarea
activitãþii unei instituþii de credit.
În primul rând, art. 11 stabileºte cã cel puþin
douã persoane trebuie sã asigure conducerea efectivã a
unei instituþii de credit. Aceste douã persoane
constituie, potrivit prevederilor directivei (Anexa V
paragraf 1), structura de conducere a instituþiei de
credit (management body).
Apoi, necesitatea ca la nivelul instituþiei de
credit sã fie implementate sisteme solide de guvernanþã
corporativã este prevãzutã de principiu în art. 22: „(…)
fiecare instituþie de credit trebuie sã dispunã de un
sistem de guvernanþã corporativã solid, care sã includã
o structurã organizaþionalã clarã, cu linii de
responsabilitate bine definite, transparente ºi coerente,
procese eficiente de identificare, administrare,
supraveghere ºi raportare a riscurilor la care instituþia
de credit este sau ar putea fi expusã, precum ºi
mecanisme adecvate de control intern, care sã includã
proceduri contabile ºi administrative solide, precum ºi
politici ºi practici de remunerare care sã promoveze ºi
sã fie în concordanþã cu o administrare sãnãtoasã ºi
eficace a riscurilor”.
În sfârºit, Anexa V la directivã menþioneazã
urmãtoarele atribuþii cu caracter general ale structurii
de conducere (management body) în sensul art. 11:
stabilirea modului de separare a atribuþiilor în cadrul
instituþiei de credit ºi prevenirea conflictelor de interese
(paragraf 1) ºi aprobarea ºi revizuirea periodicã a
strategiilor ºi a politicilor privind asumarea,
administrarea, supravegherea ºi atenuarea riscurilor la
care instituþia de credit este sau ar putea fi expusã
(paragraf 2).

În special, directiva aduce anumite precizãri
referitoare la atribuþiile structurii de conducere
(management body) în sensul art.11, ºi/sau ale
13
conducerii executive (senior management) în ceea ce
priveºte administrarea riscului de lichiditate (Anexa V),
în ceea ce priveºte stabilirea, aprobarea ºi utilizarea
modelelor interne de rating pentru determinarea
cerinþei de capital pentru riscul de credit (Anexa VII) ºi
a metodelor avansate de determinare a cerinþei de
capital pentru riscul operaþional (Anexa X).
Prevederile referitoare la guvernanþa
corporativã din Directiva nr. 48/2006/CE sunt foarte
lapidare, aceasta poate ºi din cauza faptului cã nu s-a
considerat necesar la nivelul Uniunii Europene, cel
puþin la momentul 2006, anul adoptãrii directivei, a se
aduce ceva nou în acest domeniu, activitatea de
sintetizare a celor mai bune practici ºi de elaborare a
principiilor în materie desfãºuratã la nivelul OCDE, al
Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancarã,
al altor organizaþii internaþionale, dar ºi eforturile de
reglementare depuse la nivel de state, constituind baza
adecvatã pentru implementarea bunelor reguli de
guvernanþã corporativã de cãtre fiecare instituþie de
credit.
Cu toate acestea, în contextul responsabilizãrii
instituþiei de credit în sensul derulãrii propriului proces
de evaluare a adecvãrii capitalului intern la riscuri,
potrivit prevederilor art. 123 din directivã, ceea ce
înseamnã, în primul rând, responsabilitatea structurii de

11
CEBS a devenit EBA (European Banking Authority), prin adoptarea Regulamentului Parlamentului European ºi al Consiliului nr. 1093/2010 de instituire a Autoritãþii
europene de supraveghere (Autoritatea Bancarã Europeanã), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 331 din 15.12.2010;
12
Publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30.06.2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
13
Senior management nu este definit de directivã, el reprezintã nivelul conducerii executive imediat sub management body, potrivit clarificãrilor aduse de CEBS – a se vedea
Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches aprilie 2006
http://www.eba.europa.eu/getdoc/5b3ff026-4232-4644-b593-d652fa6ed1ec/GL10.aspx.
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conducere (management body) de a asigura
implementarea proceselor solide, eficiente ºi complete
de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri, la nivelul
CEBS, au fost elaborate recomandãri privind
conducerea activitãþii instituþiei de credit (internal
governance)14.
Ulterior, Directiva nr. 48/2006/CE a fost
completatã15 cu prevederi referitoare la politicile de
remunerare, fiind precizate atribuþiile funcþiei de
supraveghere din cadrul structurii de conducere în
stabilirea principiilor politicii de remunerare ºi
responsabilitatea pentru implementarea lor (Anexa V).
3. Implementarea principiilor de
guvernanþã corporativã la nivelul
României
3.1 Cadrul legal general
Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã în 2004, a preluat în cadrul
legal naþional principiile de guvernanþã corporativã
dezvoltate pe plan internaþional, în special de cãtre
OECD, prin modificãrile ºi completãrile aduse de
16
Legea nr. 441/2006 ºi de Ordonanþa de urgenþã a
17
Guvernului nr. 82/2007 .
În acest sens, cu privire la modul de stabilire a
structurilor/organelor de conducere ale unei societãþi
comerciale, se menþine în continuare sistemul unitar de
guvernanþã corporativã.
Noile prevederi se remarcã, însã, prin
stabilirea cu mai mare claritate a acelor atribuþii ale
consiliului de administraþie care îi sunt rezervate prin
lege, în mod exclusiv, acestea neputând fi delegate
directorilor (art. 142), impunerea obligaþiei de
delegare a atribuþiilor de conducere cãtre unul sau mai
mulþi directori în cazul societãþilor pe acþiuni care sunt
obligate potrivit legii sã auditeze situaþiile financiare
(art. 143 alin. 1 coroborat cu alin. 4), prevederea
posibilitãþii constituirii de comitete consultative (de
audit, de remunerare etc.) de cãtre consiliul de
administraþie (art. 1402), posibilitatea numirii unor
membrii independenþi în consiliul de administraþie (art.
1382).
14

Printre atribuþiile care constituie domeniul
exclusiv al consiliului de administraþie se remarcã:
- stabilirea direcþiilor principale de activitate ºi
de dezvoltare ale societãþii;
- stabilirea sistemului contabil ºi de control
financiar ºi aprobarea planificãrii financiare;
- numirea ºi revocarea directorilor ºi stabilirea
remuneraþiei lor;
- supravegherea activitãþii directorilor.
Directorii pot fi numiþi din cadrul consiliului de
administraþie sau din afara acestuia ºi desfãºoarã
activitatea de conducere a societãþii comerciale sub
supravegherea consiliului de administraþie (art. 143
alin. 2). Preºedintele consiliului de administraþie poate
fi numit ºi director general, dacã prin actul constitutiv
sau prin hotãrârea adunãrii generale se prevede astfel
(art. 143 alin. 3), de unde ar rezulta o anumitã preferinþã
legalã pentru desemnarea unor persoane diferite care sã
îndeplineascã cele douã funcþii.
Ca element de noutate, se instituie posibilitatea
structurãrii organelor de conducere ale unei societãþi
comerciale pe acþiuni potrivit sistemului dualist, care
distinge între consiliul de supraveghere ºi directorat,
participarea simultanã a aceleiaºi persoane în cadrul
ambelor structuri nefiind permisã.
Conducerea societãþii comerciale pe acþiuni
revine directoratului, sub controlul consiliului de
supraveghere (art. 1531).
Principalele atribuþii ale consiliului de
supraveghere sunt, pe lângã exercitarea controlului
permanent asupra conducerii societãþii de cãtre
9
directorat, urmãtoarele (art. 153 alin. 1):
- numirea ºi revocarea membrilor
directoratului;
- verificarea conformitãþii cu legea, cu actul
constitutiv ºi cu hotãrârile adunãrii generale a
operaþiunilor de conducere a societãþii;
- realizarea raportãrilor cu privire la activitatea
de supraveghere desfãºuratã cãtre adunarea generalã a
acþionarilor, cel puþin o datã pe an.
Consiliul de supraveghere poate crea comitete
consultative, similar consiliului de administraþie (art.
15310), ºi, deºi nu îi pot fi transferate atribuþii de
conducere, se poate prevedea prin actul constitutiv cã
anumite tipuri de operaþiuni nu pot fi efectuate decât cu
acordul consiliului (art. 1539 alin. 3).

CEBS – Guidelines on the Application of Supervisory Review Process under Pillar 2, ianuarie 2006;
Directiva nr. 76/2010/CE de modificare a Directivelor nr. 48/2006/CE ºi nr. 49/2006/CE în ceea ce priveºte cerinþele de capital pentru portofoliul de tranzacþionare ºi
resecuritizare, precum ºi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14.12.2010;
16
Legea nr. 441/2006 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, ºi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerþului,
republicatã, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 955 din 28.11.2006;
17
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi a altor acte normative incidente,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29.06.2007.
15
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3.2 Cadrul legal ºi de reglementare
aplicabil instituþiilor de credit
Cadrul legal ºi de reglementare naþional
specific instituþiilor de credit este constituit având la
bazã prevederile actelor legislative ale Uniunii
Europene în domeniu, încercându-se, în acelaºi timp, a
se þine cont ºi de recomandãrile formulate de Comitetul
de la Basel pentru Supraveghere Bancarã, inclusiv cele
referitoare la guvernanþa corporativã.
Prevederile legislative interne referitoare la
guvernanþa corporativã a instituþiilor de credit sunt cele
cuprinse în Legea nr. 31/1990, cu derogãrile stabilite
de legea specialã (Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului18, aprobatã, cu modificãri ºi completãri,
19
prin Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare). Astfel, potrivit art. 106 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006, fãrã a
se aduce atingere principiilor, regulilor ºi practicilor
agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de
guvernanþã corporativã în instituþiile de credit, aºa cum
rezultã acestea din reglementãrile emise de Banca
Naþionalã a României, consiliul de administraþie ºi
directorii sau, dupã caz, comitetul de supraveghere ºi
directoratul instituþiei de credit au competenþele ºi
atribuþiile prevãzute de legislaþia aplicabilã societãþilor
comerciale, fiind responsabili de ducerea la îndeplinire
a tuturor cerinþelor prevãzute de prezenta ordonanþã de
urgenþã ºi de reglementãrile emise în aplicarea acesteia.
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006 stabileºte cu caracter de principiu cã
persoanele desemnate sã exercite responsabilitãþi de
administrare ºi/sau conducere a unei instituþii de credit
trebuie sã dispunã de reputaþie ºi experienþã adecvate
naturii, extinderii ºi complexitãþii activitãþii desfãºurate
de instituþia de credit ºi responsabilitãþilor încredinþate
ºi trebuie sã îºi desfãºoare activitatea în conformitate cu
regulile unei practici bancare prudente ºi sãnãtoase
(art.108, alin.1). Îndeplinirea acestor condiþii este
evaluatã, în prealabil, de Banca Naþionalã a României,
în calitate de autoritate de supraveghere, aceasta
analizând toate circumstanþele ºi informaþiile legate de
activitatea, reputaþia, integritatea moralã ºi de

experienþa fiecãrei persoane ce urmeazã a ocupa funcþii
de administrare sau conducere într-o instituþie de credit
(art. 109).
De asemenea, sunt instituite cerinþe ce vizeazã
exercitarea efectivã a funcþiilor de administrare ºi/sau
conducere a unei instituþii de credit (art. 108 alin. 5),
alocarea de suficient timp de cãtre cei ce ocupã funcþia
de conducere executivã – directori ºi, respectiv,
membrii directoratului, pentru îndeplinirea
responsabilitãþilor încredinþate (art. 107 alin. 3),
asigurarea pentru funcþia de supraveghere – consiliul de
administraþie ºi, respectiv, consiliul de supraveghere, a
unei implicãri profesioniste în administrarea activitãþii
instituþiei de credit, potrivit competenþelor acordate
(art. 108 alin. 4).
Responsabilitãþile structurii de conducere20 a
unei instituþii de credit sunt detaliate de prevederile
Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr.
18/2009 privind cadrul de administrare a activitãþii
instituþiilor de credit, procesul intern de evaluare a
adecvãrii capitalului la riscuri ºi condiþiile de
21
externalizare a activitãþilor acestora , cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, fiind vizate urmãtoarele
aspecte: dezvoltarea ºi menþinerea unui sistem solid de
control intern (care include funcþia de administrare a
riscurilor, funcþia de conformitate ºi funcþia de audit
intern); stabilirea nivelului, structurii ºi distribuirii
capitalului intern adecvat riscurilor la care instituþia de
credit este sau poate fi expusã; politica de remunerare.
4. Aspec te de lege ferenda
referitoare la implementarea pe plan
naþional a principiilor de guvernanþã
corporativã cu privire la structurile de
conducere ale instituþiilor de credit
Cadrul legal ºi de reglementare aplicabil
instituþiilor de credit reflectã, în materia guvernanþei
corporative, cele mai bune standarde ºi practici stabilite
pe plan internaþional. Prevederile în materie adoptate de
Banca Naþionalã a României reglementeazã, cu un grad
ridicat de detaliere, atribuþiile structurii de conducere a
unei instituþii de credit pentru aspectele specifice
activitãþii bancare.

18

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27.12.2006;
Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18.07.2007;
Structura de conducere reprezintã, potrivit art. 2 alin. (5) lit. a) din Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 18/2009, organele de administrare ºi de
conducere ale unei instituþii de credit stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 ºi ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006, care asigurã îndeplinirea funcþiei de supraveghere ºi a funcþiei de conducere în cadrul instituþiei de credit;
21
Publicat în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 630 din 17.09.2009.
19
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O mai mare claritate ar fi, totuºi, necesarã în
stabilirea atribuþiilor organelor cu funcþie de
supraveghere (consiliul de administraþie, respectiv
consiliul de supraveghere) faþã de cele ale organelor cu
funcþie de conducere executivã (directori, respectiv
directorat), întrucât soluþia adoptatã în prezent nu
asigurã diferenþierea în toate cazurile între atribuþiile
organelor cu funcþie de supraveghere ºi cele ale
organelor cu funcþie de conducere executivã, referirile
fãcându-se de cele mai multe ori la structura de
22
conducere în ansamblul ei . În alte state membre ale
Uniunii Europene este realizatã o delimitare mai
precisã între respectivele atribuþii23.
Pe de altã parte, recent, Comisia Europeanã a
lansat spre consultare publicã noul proiect de directivã
privind activitatea instituþiilor de credit24, care include
prevederi mai detaliate referitoare la guvernanþa
corporativã, ce vor trebui transpuse în legislaþia
naþionalã odatã ce aceste prevederi vor fi definitivate ºi
adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Principalele idei ce se propune a fi
reglementate sunt urmãtoarele:
- structura de conducere a unei instituþii de
credit ar trebui sã prezinte, în ansamblul sãu,
disponibilitate suficientã, expertizã, abilitãþi ºi
experienþã adecvate pentru a înþelege activitatea
instituþiei de credit ºi principalele expuneri la risc ale
acesteia;

- membrii structurii de conducere ar trebui sã
aibã o bunã reputaþie ºi sã dispunã de calitãþi personale
ºi capacitatea de a evalua în mod independent activitatea
conducerii executive;
- alcãtuirea structurii de conducere a unei
instituþii de credit ar trebui sã rãspundã unor cerinþe de
asigurare a diversitãþii din punct de vedere al vârstei,
sexului, locului de provenienþã, educaþiei ºi pregãtirii
profesionale, care sã reflecte o varietate de opinii ºi
experienþã;
- asigurarea de cãtre structura de conducere a
supravegherii ºi controlului eficiente ale riscurilor ar
presupune responsabilizarea acesteia pentru strategia
generalã privitoare la riscuri a instituþiei de credit ºi
pentru adecvarea sistemelor de administrare a
riscurilor;
- constituirea comitetului de risc, direct
responsabil faþã de funcþia de supraveghere a structurii
de conducere ºi stabilirea unei funcþii independente de
administrare a riscurilor, direct subordonatã structurii
de conducere.
Aspectele ce se regãsesc în propunerea
Comisiei Europene sunt în bunã mãsurã reglementate
deja la nivel naþional, urmând ca prevederile naþionale
sã fie ajustate corespunzãtor pentru a avea în vedere
acele dispoziþii comunitare, ce vor fi adoptate odatã cu
finalizarea dezbaterilor referitoare la propunerea de
directivã menþionatã.

22
Aceasta abordare pare sã fi avut în vedere urmãrirea îndeaproape a recomandãrilor CEBS, inclusiv prin pãstrarea aceluiaºi nivel de generalitate în reglementarea atribuþiilor
structurii de conducere. Dar, în Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches
(a se vedea nota nr. 13), CEBS precizeazã cã, pe baza recomandãrilor generale formulate la nivel comunitar, autoritãþile naþionale de supraveghere trebuie sã determine care
funcþie din cadrul structurii de conducere a unei instituþii de credit este responsabilã cu îndeplinirea sarcinilor ºi atribuþiilor prezentate, precum ºi care structurã/organ
reprezintã funcþia de supraveghere ºi care funcþia de conducere. Aceastã perspectivã a CEBS, revelatã în materia utilizãrii modelelor interne pentru determinarea cerinþelor de
capital aferente riscului de credit ºi riscului operaþional, are valenþe generale ºi ar trebui înþeleasã ºi avutã în vedere în cadrul mai larg al considerãrii pe plan intern a
recomandãrilor formulate la nivel comunitar;
23
A se vedea în acest sens: în Franþa, Règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement http://www.banque-france.fr/fr/supervi/telechar/regle_bafi/textes/reglt97-02-consolide.pdf;
În Belgia, autoritatea de supraveghere a detaliat aoteptarile sale în materia guvernan?ei corporative a institu?iilor financiare, aducând clarificari inclusiv cu privire la modul de
organizare a structurii de conducere oi de stabilire a atribu?iilor specifice: CIRCULAIRE PPB-2007-6-CPB-CPA relative aux attentes prudentielles de la CBFA en matière de
bonne gouvernance des établissements financiers - http://www.bnb.be/doc/cp/fr/ki/circ/pdf/ppb_2007_6_cpb_cpa.pdf;
24
Documentele sunt disponibile la http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm#crd4.
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Unele consideraþii referitoare
la modificãrile legislative
introduse de Legea dialogului
social nr. 62/2011, cu privire
la contractele colective de
muncã ºi la dialogul între
partenerii sociali

Bianca Dana Scorþea
Consilier juridic principal
Direcþia Resurse Umane,
Banca Naþionalã a României

Rezumat: Deosebirea fundamentalã faþã de
reglementarea anterioarã în materia contractelor
colective de muncã (Legea nr. 130/1996 privind
contractul colectiv de muncã) este cã noua
reglementare cuprinsã în Legea dialogului social nr.
62/2011 nu face nici o referire la posibilitatea încheierii
contractului colectiv de muncã unic, la nivel naþional.
De asemenea, negocierea la nivel de ramurã
de activitate a fost înlocuitã cu cea la nivel de sector de
activitate.

Prin legea menþionatã, pentru îmbunãtãþirea
dialogului social la nivel tripartit, s-a înfiinþat Consiliul
Naþional Tripartit pentru Dialog Social care are în
componenþã ºi un reprezentant al Bãncii Naþionale a
României.

I. Contractul colectiv de muncã unic
la nivel naþional

prezent, nu se mai poate încheia un contract colectiv de
muncã unic la nivel naþional. Alta ar fi fost soluþia dacã
în text, legiuitorul ar fi precizat caracterul exclusiv al
celor trei paliere de negociere. O astfel de limitare, cu
caracter imperativ, nu existã.
Dimpotrivã, reprezentativitatea, la nivel
naþional, a organizaþiilor sindicale ºi a organizaþiilor
patronale este reglementatã în continuare în lege, la art.
51 alin.(1) lit. a), pentru sindicate ºi la art. 72, alin. (1),
lit. a), pentru patronate. De asemenea, art. 27 din
Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede dreptul
organizaþiilor sindicale, indiferent de nivelul de
reprezentativitate al acestora, de a folosi mijloace
specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de
soluþionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj,
petiþie, pichet de protest, marº, miting ºi demonstraþie
sau grevã, în condiþiile prevãzute de lege.
Totuºi, trebuie sã avem în vedere cã un

L

a sfârºitul anului 2010, partenerii
sociali au semnat la sediul Consiliului
Economic ºi Social
Contractul
colectiv de muncã unic la nivel naþional, pentru anii
2011-2014, dar acesta nu a mai fost înregistrat de cãtre
Ministerul Muncii, având în vedere intenþia
legiuitorului de a modifica legislaþia în cursul anului
urmãtor ºi de a suprima aceastã formã de negociere.
Începând cu data de 13.05.2011, a intrat în
vigoare Legea dialogului social nr. 62/20111, care
stabileºte numai nivele de negociere corespunzãtoare
unitãþilor, grupurilor de unitãþi ºi sectoarelor de
activitate, fãrã a face vreo referire la negocierea
contractului colectiv de muncã unic la nivel naþional.
Cu toate acestea, nu se poate concluziona cã, în
1

Cuvinte - cheie: contracte colective de muncã,
negociere colectivã, dialog social.

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.
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contract colectiv de muncã unic la nivel naþional,
încheiat conform legislaþiei în vigoare, ar produce
efecte numai pentru salariaþii din unitãþile existente la
momentul intrãrii în vigoare a contractului, nu ºi pentru
salariaþii angajaþi ulterior, întrucât nu mai existã o
precizare expresã cu privire la efectele unui contract
colectiv de muncã unic la nivel naþional, aºa cum exista
în legislaþia anterioarã.

activitate, se înregistreazã la nivelul respectiv, la
Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, dacã
numãrul de angajaþi din unitãþile membre ale
organizaþiilor patronale semnatare este mai mare decât
jumãtate din numãrul total al angajaþilor din sectorul de
activitate. În caz contrar, contractul se înregistreazã la
Ministerul Muncii drept contract la nivel de grup de
unitãþi.

II. Contractele colective de muncã la
nivel de sector de activitate
În timp ce, anterior, Legea nr. 130/1996
privind contractul colectiv de muncã, reglementa
contractele colective de muncã la nivel de ramurã, prin
noua lege se introduc contractele colective de muncã la
nivel de sector de activitate, fiind eliminate cele la nivel
de ramurã.
Cele 29 de sectoare de activitate, la nivelul
cãrora se pot încheia contracte colective de muncã, au
fost stabilite prin Hotãrâre de Guvern2, în urma
consultãrii partenerilor sociali, criteriul de apartenenþã
la sectoarele de activitate, fiind cel al obiectului
principal de activitate stabilit conform codului CAEN
(Clasificarea activitãþilor din economia naþionalã).
Activitatea Bãncii Naþionale a României se încadreazã
în sectorul de activitate financiarã, bancarã ºi de
asigurãri.
Potrivit prevederilor art. 133, alin (1), lit. c)
din Legea dialogului social nr. 62/2011, clauzele
contractelor colective de muncã, încheiate la nivel de
sector de activate, produc efecte numai pentru angajaþii
care fac parte din organizaþiile patronale semnatare ale
contractului.
Contractele negociate la nivelul sectoarelor de

III. Negocierea contractelor colective
de muncã la nivel de unitate
Potrivit prevederilor art. 129 din Legea
dialogului social nr. 62/2011, în continuare negocierea
colectivã este obligatorie numai la nivel de unitate, cu
excepþia cazului în care unitatea are mai puþin de 21 de
angajaþi. În vederea negocierii contractului colectiv de
muncã la nivel de unitate, iniþiativa negocierii aparþine
angajatorului, care are obligaþia sã iniþieze negocierea
colectivã cu cel puþin 45 de zile calendaristice înaintea
expirãrii contractului colectiv de muncã în vigoare.
Angajaþii unitãþii pot fi reprezentaþi la
negociere de sindicatul reprezentativ la nivel de unitate
sau de reprezentanþii salariaþilor. Un sindicat este
reprezentativ la nivel de unitate dacã îndeplineºte
cumulativ urmãtoarele condiþii: are statut legal de
sindicat, are independenþã organizatoricã ºi
patrimonialã, numãrul de membri ai sindicatului
reprezintã cel puþin jumãtate plus unu din numãrul
angajaþilor unitãþii.
Dacã în unitate nu existã sindicat sau dacã
acesta nu este reprezentativ în condiþiile mai sus
menþionate, salariaþii sunt reprezentaþi la negociere
numai de reprezentanþii salariaþilor, dacã aceºtia au fost
aleºi de cãtre salariaþi, alegerea acestora nefiind

2
Hotãrârea Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Nr. 933, din 29 decembrie 2011.
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obligatorie.
Reprezentanþii salariaþilor se aleg de cãtre
adunarea generalã a salariaþilor cu votul a cel puþin
jumãtate din numãrul salariaþilor angajatorului (art.
221, alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicatã3). Numãrul reprezentanþilor
salariaþilor se stabileºte de comun acord cu angajatorul,
în raport de numãrul de salariaþi ai acestuia.
În cazul în care sindicatul nereprezentativ este
afiliat la o federaþie sindicalã reprezentativã în sectorul
de activitate din care face parte unitatea, la negociere
participã reprezentanþii federaþiei sindicale, la
solicitarea ºi în baza mandatului sindicatului
nereprezentativ din unitate (aceºtia reprezintã
interesele salariaþilor unitãþii, care fac parte din
sindicat), alãturi de reprezentanþii aleºi ai salariaþilor
din unitate (art. 135, alin (1), lit. a) din Legea
dialogului social nr. 62/2011).
În cazul în care, în unitate, apare un sindicat
reprezentativ, numai acesta va reprezenta interesele
salariaþilor la negocieri.
Contractele colective încheiate la nivel de
unitate, conform art. 143, alin. (1) din Legea dialogului
social nr. 62/2011, se înregistreazã la inspectoratul
teritorial de muncã în a cãrui razã îºi are sediul unitatea.
IV. Alte aspecte relevante cu privire
la dialogul social
Prin Legea dialogului social nr.62/2011 s-a
înfiinþat Consiliul Naþional Tripartit pentru Dialog
Social, organism consultativ la nivel naþional al
partenerilor sociali. Consiliul Naþional Tripartit pentru
Dialog Social are în componenþã ºi un reprezentant al
Bãncii Naþionale a României, pe lângã reprezentanþi ai
confederaþiilor patronale ºi sindicale reprezentative la
nivel naþional, ai Guvernului, preºedintele Consiliului
Economic ºi Social ºi alþi membri conveniþi cu
partenerii sociali.
Consiliul Naþional Tripartit este prezidat de
Primul-ministru, locþiitorul de drept al acestuia fiind
Ministrul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale ºi are,
în principal, urmãtoarele atribuþii:
asigurarea cadrului de consultare pentru
§
stabilirea salariului minim garantat în platã;
dezbaterea ºi analiza proiectelor de
§
programe ºi strategii elaborate la nivel guvernamental;
elaborarea ºi susþinerea implementãrii
§
strategiilor, programelor, metodologiilor ºi

standardelor în domeniul dialogului social;
§
soluþionarea pe calea dialogului tripartit a
diferendelor de naturã socialã ºi economicã;
§
negocierea ºi încheierea acordurilor ºi
pactelor sociale, precum ºi a altor înþelegeri la nivel
naþional ºi monitorizarea aplicãrii acestora;
§
analizarea ºi, dupã caz, aprobarea
solicitãrilor de extindere a aplicãrii contractelor
colective de muncã la nivel sectorial pentru toate
unitãþile din sectorul respectiv de activitate.
Aºa cum s-a precizat anterior, contractul
colectiv de muncã, încheiat la nivel de sector de
activitate se aplicã angajaþilor care fac parte din
organizaþiile patronale semnatare ale contractului. Cu
toate acestea, potrivit prevederilor art. 143, alin (5) din
Legea dialogului social nr. 62/2011, în baza unei
solicitãri a semnatarilor contractului colectiv de muncã
la nivel sectorial, cu aprobarea Consiliului Naþional
Tripartit pentru Dialog social, prin ordin al Ministrului
Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, aplicarea
contractelor colective de muncã, încheiate la nivel de
sector de activitate, poate fi extinsã la nivelul întregului
sector, pentru a evita practici de încãlcare a regulilor
concurenþei de cãtre unitãþile din sector care nu au
semnat contractul. În alte þãri din Uniunea Europeanã
precum Belgia, Franþa, Germania ºi Portugalia
extinderea aplicãrii contractelor colective de muncã la
nivel sectorial, pentru toate unitãþile din sectorul
respectiv, este atribuþia exclusivã a Ministerului
Muncii, nefiind implicaþi partenerii sociali în luarea
deciziei de extindere.
V. Concluzii
Prin adoptarea Legii dialogului social nr.
62/2011 intenþia legiuitorului a fost aceea de a elimina
existenþa contractului colectiv unic de muncã la nivel
naþional. Contractele colective de muncã ce se pot
încheia în prezent, la nivel de sector de activitate, de
grupuri de unitãþi ºi de unitate au forþã juridicã atât
contractualã, cât ºi normativã, fiind aplicabile tuturor
salariaþilor din unitãþile semnatare.
De asemenea, se încearcã instaurarea unui
dialog social real ºi eficient, permiþând participarea la
luarea deciziilor fundamentale în domeniul raporturilor
de muncã, atât partenerilor sociali, cât ºi altor instituþii,
precum Banca Naþionalã a României, cu rol
semnificativ în direcþionarea politicii economice ºi
financiare a statului.

3

Republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011.
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Garanþiile personale
în lumina noului
Cod Civil
Avocat Mona Muºat
Managing Partner
Muºat ºi Asociaþii

Rezumat: în orice raport juridic obligaþional,
creditorul urmãreºte executarea obligaþiei de cãtre
debitor sau, în mãsura în care acesta se aflã în
imposibilitatea de a-ºi executa obligaþia, de o persoanã
care se obligã alãturi de el. În mod evident, creditorul are
interesul de a înlãtura riscul imposibilitãþii debitorului
de a-ºi îndeplini obligaþia, fapt care i-ar aduce
prejudicii. Astfel, pentru a înlãtura acest risc, creditorul
solicitã adesea debitorului crearea unor garanþii.
Pe lângã
garanþia generalã de care beneficiazã
1
toþi creditorii , debitorul sau alte persoane care se

P

revederile Noului Cod Civil aduc
modificãri importante la nivelul
reglementãrii garanþiilor personale, cu
impact semnificativ asupra activitãþii instituþiilor de
credit. Astfel, ca prim element de modernitate, Noul
Cod Civil structureazã garanþiile personale în (i)
garanþii accesorii (fideiusiunea) ºi (ii) garanþii
autonome (scrisoarea de garanþie bancarã ºi scrisoarea
de confort). Trebuie menþionat cã garanþiile autonome
erau deja utilizate în practica bancarã, fãrã a fi însã
expres reglementate de lege. Astfel, reglementarea
acestora în Noul Cod Civil este o mãsurã utilã pentru
asigurarea unui grad mai mare de securitate a
tranzacþiilor comerciale, în special a celor cu caracter
internaþional. În ceea ce priveºte fideiusiunea
(reglementatã ºi în vechea legislaþie), prevederile
menþionate aduc o serie de noutãþi cu utilitate practicã
atât în materie bancarã, cât ºi în diverse alte domenii.
În continuare, în acest material se vor prezenta
contractul de fideiusiune prin prisma reglementãrii din
Noul Cod Civil, noutãþile aduse prin reglementarea
expresã a garanþiilor autonome, respectiv scrisoarea de
garanþie bancarã ºi scrisoarea de confort, precum ºi
impactul acestor prevederi asupra relaþiilor comerciale.

angajeazã alãturi de debitor pot sã constituie garanþii
specifice, afectate unei anumite obligaþii (cum ar fi
garanþiile constituite cu privire la anumite bunuri ale
debitorului ºi care conferã creditorului atribute de
preferinþã ºi de urmãrire pentru îndestularea creanþei).
Noul Cod Civil împarte reglementarea
garanþiilor în douã titluri distincte, anume: Titlul X –
Garanþiile personale ºi Titlul XI – Privilegiile ºi
garanþiile reale.
Cuvinte cheie: Noul Cod Civil, garanþii personale,
fideiusiune, scrisoare de garanþie, scrisoare de confort
FIDEIUSIUNEA
Contractul de fideiusiune. Noul Cod Civil
defineºte fideiusiunea ca fiind acel contract prin care
fideiusorul se obligã faþã de creditor sã execute, cu titlu
gratuit sau în schimbul unei remuneraþii, obligaþia
debitorului, dacã acesta din urmã nu o executã. Faþã de
vechea reglementare, se poate observa intenþia
legiuitorului de a evidenþia, prin raportare la realitãþile
juridice, cã fideiusiunea este, în primul rând, un contract
ºi apoi o formã de garantare a obligaþiilor. În plus, este de
notat ºi faptul cã se reglementeazã expres posibilitatea
contractãrii fideiusiunii fãrã ºtiinþã ºi chiar impotriva
voinþei debitorului principal.
Alte tipuri de fideiusiune. Chiar dacã
principala formã a fideiusiunii rãmâne cea contractualã,
Noul Cod Civil mai reglementeazã ºi urmãtoarele
forme:
O Fideiusiunea asimilatã, caz în care o parte se
angajeazã faþã de o altã parte, sã acorde un împrumut
unui terþ, creditorul acestui angajament fiind considerat
fideiusor al obligaþiei de restituire a împrumutului (art.
2292).

1
Conform art. 2324, alin. 1 al Noului Cod Civil, „Cel care este obligat personal, rãspunde cu toate bunurile sale mobile ºi imobile, prezente ºi viitoare. Ele
servesc drept garanþie comunã creditorilor sãi.”
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O Fideiusiune obligatorie, situaþie în care
fideiusiunea este impusã de lege sau dispusã de instanþa
judecatoreascã, sens în care trebuie precizat cã litigiile
referitoare la caracterul suficient al bunurilor
fideiusorului sau la cel al garanþiei oferite în locul
fideiusiunii pot fi soluþionate pe cale de ordonanþã
preºedinþialã.
O Fideiusiunea solidarã, în cadrul cãreia
fideiusorul nu poate invoca beneficiile de discuþiune ºi
diviziune (detaliate mai jos) atunci când se obligã
împreunã cu debitorul principal cu titlu de fideiusor
solidar sau codebitor solidar.
Caractere juridice. În ceea ce priveºte
caracterele juridice ale fideiusiunii, Noul Cod Civil
menþine principii din vechea reglementare, astfel încât
fideiusiunea este în continuare consideratã drept un
contract accesoriu (al contractului principal, fie acesta
de credit sau de altã naturã, a cãrui soartã o urmeazã,
valabilitatea fideiusiunii fiind condiþionatã de
valabilitatea contractului principal2) ºi unilateral (numai
fideiusorul se obligã faþã de creditor, fãrã ca acesta din
urmã sã aibã, în principiu, vreo obligaþie faþã de
fideiusor).
În aceeaºi ordine de idei, trebuie precizat cã,
dacã pânã la intrarea în vigoare a Noului Cod Civil,
fideiusiunea era un contract cu titlu gratuit, conform
noilor prevederi în materie, fideiusiunea poate avea
acum ºi cu titlu oneros. Aceastã modificare a fost
primitã cu entuziasm de profesioniºtii în domeniu,
întrucât rezolvã o chestiune consideratã sensibilã pânã
la acest moment, mai precis aceea a legalitãþii încheierii
unui contract de fideiusiune (care putea fi numai cu titlu
gratuit, dupã cum am menþionat) de cãtre o societate
comercialã (care funcþioneazã în vederea obþinerii de
profit).
Forma. Un alt element de noutate adus de Noul
Cod Civil în aceastã materie îl constituie consacrarea
legalã a obligaþiei încheierii contractului în formã
autenticã sau printr-un înscris sub semnaturã privatã,
sub sancþiunea nulitãþii absolute. Chiar dacã problema
probei contractului de fideiusiune care, sub imperiul
legii vechi, nu era încheiat în vreuna din formele
menþionate mai sus (fiind mult mai dificil de probat), nu
este o chestiune des întalnitã în practica bancarã,
introducerea obligaþiei de a încheia contractul într-una
dintre formele menþionate anterior ad validitatem este
salutarã pentru asigurarea ºi menþinerea stabilitãþii
circuitului civil ºi comercial.
Obiect. În acest sens, se poate observa o
reglementare flexibilã, legiuitorul neimpunând nicio
restricþie cu privire la obligaþiile garantate, singura
condiþie constând în existenþa valabilã a obligaþiei
garantate. Spre exemplu, se pot garanta ºi obligaþiile
naturale dacã fideiusorul cunoaºte aceste împrejurãri,
respectiv acele obligaþii a cãror executare nu se mai

poate obþine pe cale silitã, dar în mãsura în care ar fi
executate de bunãvoie de debitor, acesta nu ar mai avea
dreptul sã cearã restituirea prestaþiei.
Cu toate acestea trebuie avute în vedere câteva
limitãri ale garantãrii diversificate în funcþie de felul
obligaþiei garantate. Astfel, în ceea ce priveºte obligaþiile
existente fideiusorul este þinut a rãspunde numai în
limitele obligaþiei principale, neputându-se garanta
peste obligaþia principalã ori în condiþii mai grele, dupã
cum s-a menþionat mai sus. Pe de altã parte însã,
fideiusiunea se poate contracta numai pentru o parte din
obligaþia principalã sau în condiþii mai puþin oneroase.
Efecte. Un alt aspect important în studierea
contractului de fideiusiune îl reprezintã cel al efectelor
produse de acesta. Astfel, detalierea acestor efecte se va
concentra în douã direcþii ºi anume, efectele produse de
fideiusiune în raporturile dintre fideiusor ºi creditor,
respctiv efectele produse de fideiusiune în raporturile
dintre fideiusor ºi debitor.
Efecte între fideiusor ºi creditor. În cazul în care
debitorul principal nu-ºi executã de bunãvoie obligaþia,
creditorul se poate îndrepta, începând de la data
scadenþei datoriei, împotriva fideiusorului. Totuºi, în
aceastã situaþie debitorul poate solicita creditorului sã
urmãreascã mai întâi bunurile debitorului principal ºi
numai în mãsura în care nu se va fi îndestulat din acestea,
sã îl urmãreascã pe el (beneficiul de discuþiune).
În ipoteza în care existã mai mulþi fideiusori,
debitorul principal nu îºi executã voluntar obligaþia, iar
creditorul se îndreaptã numai împotriva unuia dintre ei
pentru întreaga datorie, acesta din urmã va putea cere
creditorului sã-ºi dividã mai întâi acþiunea ºi sã o reducã
la partea fiecãruia dintre fideiusori (beneficiul de
diviziune).
Faþã de beneficiile acordate fideiusorilor de
lege, conform celor de mai sus, trebuie subliniat faptul cã
acestea opereazã în virtutea legii numai în mãsura în care
nu se renunþã în mod expres la ele prin contract. Astfel,
este recomandabil pentru bãnci ca, în vederea
satisfacerii cât mai eficiente a pretenþiilor rezultând
dintr-un contract de fideiusiune sã se negocieze
includerea în astfel de contracte a renunþãrii exprese la
beneficiul de discuþiune ºi la beneficiul de diviziune
(alãturi de oricare drepturi similare care ar putea fi
acordate de lege la un moment dat, în mãsura permisã de
legea respectivã).
Efecte între fideiusor ºi debitor. În situaþia în
care un fideiusor plãteºte întreaga datorie cãtre creditor
(atunci când debitorul nu îºi executã obligaþia garantatã),
fideiusorul se va subroga de drept în drepturile
creditorului împotriva debitorului, sens în care se naºte
pentru fideiusor dreptul de a se întoarce împotriva
debitorului principal pentru a recupera sumele achitate
în virtutea fideiusiunii cãtre creditor (dreptul de regres)3.

2
Întinderea fideiusiunii este limitatã la întinderea obligaþiei principale; fideiusiunea care depãºeºte ceea ce este datorat de debitorul principal sau care este
contractatã în condiþii mai oneroase nu este valabilã decât în limita obligaþiei principale;
Prevederile privind dreptul de regres al fideiusorului asupra debitorului, chiar dacã modernizate, sunt preluate din vechea reglementare ºi practicã
judecãtoreascã. A se vedea în acest sens sentinþa civilã nr. 1399 din 30.05.2001 pronunþatã de Secþia Civilã a Tribunalului Constanþa.
3
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Chiar ºi în cazul în care debitorul nu a avut
cunoºtinþã de fideiusiune (dupã cum menþionam în
partea introductivã, privitoare la contractul de
fideiusiune, este posibil ca fideiusiunea sã se constituie
chiar ºi fãrã ºtiinþa debitorului), acest drept de regres se
va naºte în favoarea fideiusorului.
Cu toate acestea, fideiusorul poate pierde
beneficiul dreptului de regres dacã a notificat cu
întârziere debitorul despre platã sau nu l-a notificat, iar
acesta, la rându-i, a plãtit creditorului sau avea
mijloacele pentru a declara stinsã datoria.
Încetare. Pe lângã cazurile deja existente (i.e.
confuziunea, compensaþia, remiterea de datorie, darea
în platã, liberarea prin fapta creditorului ºi stingerea
creanþei principale), Noul Cod Civil aduce modificãri ºi
prin introducerea unor noi modalitãþi de încetare a
fideiusiunii, dupã cum urmeazã:
O
când fideiusiunea este constituitã în
considerarea unei anumite funcþii deþinute de debitorul
principal, aceasta se stinge la încetarea funcþiei
debitorului principal;
O
când fideiusiunea este creatã în vederea
acoperirii datoriilor viitoare ori nedeterminate sau
pentru o perioadã nedeterminatã, aceasta poate înceta
dupã 3 ani, în baza unei notificãri transmise debitorului,
creditorului ºi celorlalþi fideiusori (dacã este cazul),
dacã între timp creanþa nu a devenit exigibilã;
O
în situaþia în care creditorul a intentat
acþiune împotriva debitorului principal, dar nu a
continuat-o cu diligenþa;
O
prin moartea fideiusorului.
Concluzie. În lumina celor de mai sus, se poate
concluziona cã Noul Cod Civil vine cu o serie de
modificãri salutare în materia fideiusiunii, mai ales în
ceea ce priveºte rigurozitatea reglementãrii acestei
instituþii-contract, rigurozitate atât de necesarã în
practica din domeniul bancar. În plus, se poate observa
ºi cã îmbunãtãþirile aduse vechii reglementãri în materia
fideiusiunii îl avantajeazã, în special, pe fideiusor, mai
ales, prin prisma caracterului accesoriu ºi personal al
fideiusiunii.
GARANÞIILE AUTONOME
Am precizat la începutul acestui material, cã
partea a doua a analizei se va concentra asupra
reglementãrii garanþiilor autonome, precum ºi a utilitãþii
acestora în practica bancarã. Astfel, dupã cum am
menþionat deja, Noul Cod Civil introduce, pentru prima
datã, o categorie nouã de garanþii personale, aceea a
garanþiilor autonome (i.e. scrisoarea de garanþie ºi
scrisoarea de confort), care reprezintã o formã modernã
de garantare a obligaþiilor comerciale, inclusiv a
obligaþiilor bancare.

SCRISOAREA DE GARANÞIE
Noþiune. Scrisoarea de garanþie reprezintã
angajamentul irevocabil ºi necondiþionat prin care
emitentul se obligã, la solicitarea ordonatorului, în
considerarea unui raport obligaþional preexistent, dar
independent de acesta, sã plãteascã o sumã de bani unei
terþe persoane (beneficiar), în termenii asumaþi. În lipsa
unor prevederi contrare, scrisoarea de garanþie –
dobândind caracter irevocabil – produce efecte de la data
emiterii.
Având în vedere faptul cã scrisoarea de garanþie
era un instrument cu largã utilizare în domeniul bancar,
fãrã a avea o reglementare expresã în dreptul românesc,
reglementarea acesteia devenise o necesitate. De aceea,
prevederile legale conþinute de Noul Cod Civil în acest
sens, atât de aºteptate de profesioniºtii în domeniu, se
considerã a fi venit în întâmpinarea nevoilor de pe piaþa
tranzacþiilor de anvergurã sau din domeniul
importurilor, în care folosirea acestui instrument
devenise deja o practicã obiºnuitã. În acest sens, trebuie
subliniat cã nu numai în practica comercialã era
recunoscut acest instrument, ci chiar ºi instanþele de
judecatã (româneºti) s-au pronunþat în legãturã cu
scrisorile de garanþie
înainte de intrarea în vigoare a
Noului Cod Civil4.
Mecanism. Deºi mecanismul de operare al
scrisorii de garanþie este deja cunoscut, în principiu, din
practicã, iar, prin Noul Cod Civil, legiuitorul nu a
intenþionat sã implementeze schimbãri majore în
legãtura cu aceasta, este necesar, pentru scopul prezentei
analize, sã prezentãm succint mecanismul scrisorii de
garanþie, aºa cum acesta este acum reglementat.
Scrisoarea de garanþie se emite în vederea
garantãrii unor obligaþii (ale ordonatorului sau ale unui
terþ), emitentul fiind obligat sã execute obligaþia asumatã
prin scrisoare (limitatã la plata unei sume de bani), la cea
dintâi cerere a beneficiarului.
Ca regulã generalã, scrisoarea de garanþie nu se
transmite de drept odatã cu transmiterea drepturilor
ºi/sau obligaþiilor din raportul preexistent, însã se poate
prevedea expres în documentele de transfer ºi cesiunea
scrisorii de garanþie. În plus, dacã se precizeazã expres în
textul scrisorii, beneficiarului îi este permis sã transmitã
unui terþ dreptul de a solicita plata.
Caractere juridice. Scrisoarea de garanþie este
un act unilateral, independent de raportul obligaþional
preexistent (actul juridic ce reprezintã izvorul raportului
juridic obligaþional în interiorul cãruia se regãseºte
obligaþia garantatã) ºi netransmisibil odatã cu acesta, în
afara cazului în care se convine altfel.
Efecte. În ipoteza executãrii scrisorii de
garanþie, regresul emitentului împotriva ordonatorului
se poate exercita necondiþionat, limitele acestui drept (de

4
Decizia nr. 1451 din data de 14.11.2002 pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti – Secþia a VI-a Comercialã. Decizia nr. 81 din 14.02.2007 pronunþatã de
Curtea de Apel Bucureºti – Secþia Comercialã.
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regres) putând fi considerate, în lipsa unei precizãri
exprese a legiuitorului, acelea aplicabile în materia
fideiusiunii.
Pe de altã parte, întrucât scrisoarea de garanþie
este autonomã faþã de raportul juridic preexistent,
emitentul este destul de limitat cu privire la orice
potenþialã pretenþie a beneficiarului. Astfel, mijloacele
de apãrare pe care le are la dispoziþie beneficiarul se
referã numai la situaþia abuzului în exercitarea dreptului
conferit de scrisoarea de garanþie beneficiarului ºi a
fraudei vãdite a acestuia (e.g. falsificarea actului). În
acest sens, este expres stabilit faptul cã emitentul nu
poate opune beneficiarului apãrãri întemeiate pe
raportul obligaþional preexistent între ordonator ºi
beneficiar (sau altfel).
Încetare. Valabilitatea scrisorii de garanþie
înceteazã la expirarea termenului menþionat în chiar
cuprinsul ei, chiar dacã emitentului nu i s-a remis
originalul scrisorii. În legãturã cu acest mecanism,
trebuie remarcat faptul cã s-a preluat în Noul Cod Civil
renunþarea la condiþia remiterii originalului scrisorii de
garanþie pentru încetarea valabilitãþii ei, la expirarea
termenului menþionat în aceasta, în conformitate cu
normele de drept internaþional incidente în materie,
pânã la intrarea în vigoare a Noului Cod Civil ºi
modificate, la rândul lor, recent în acelaºi sens. În altã
ordine de idei, trebuie precizat cã regula menþionatã cu
privire la încetarea scrisorii nu împiedicã ordonatorul sã
solicite emitentului ºi sã negocieze cu acesta
posibilitatea includerii în cuprinsul scrisorii a altor
situaþii de încetare a validitãþii sale.
SCRISOAREA DE CONFORT
Noþiune. Scrisoarea de confort este
angajamentul unilateral, irevocabil ºi autonom, prin
care emitentul îºi asumã o obligaþie de a face sau de a nu
face, în scopul susþinerii debitorului în executarea
obligaþiilor acestuia din urmã faþã de creditor.
Aºadar, în principiu, scrisoarea de confort este
un document justificativ de garantare a capacitãþii
financiare a beneficiarului de a implementa un proiect
(de ex: disponibilitatea fondurilor), emisã de regulã de
bãnci ori de autoritãþi publice.
În practica bancarã, scrisoarea de confort poate
fi asimilatã aºa - numitelor „garanþii corporative” emise,
în proiectele de finanþare, de societãþile-mamã în
vederea garantãrii îndeplinirii obligaþiilor asumate de
societãþile fiice, sens în care societãþile-mamã se obligã
sã achite datoria societãþii-fiicã, în cazul în care aceasta
din urmã nu îºi poate executa obligaþia asumatã. În
aceastã privinþã, se poate considera, ca ºi în cazul
scrisorii de garanþie, cã reglementarea expresã a
scrisorii de confort vine sã satisfacã nevoile pieþei
autohtone tot mai globalizate, în care se preluase deja
practica societãþilor de profil din Uniunea Europeanã ºi
din S.U.A. de a solicita emiterea unor garanþii

corporative în cadrul finanþãrilor cu componentã de
extraneitate.
Efecte. În cazul în care debitorul nu-ºi executã
obligaþia, emitentul scrisorii de confort poate fi obligat la
plata de daune interese, dacã se face dovada cã emitentul
nu ºi-a îndeplinit obligaþia asumatã prin scrisoarea de
confort, caz în care acesta îºi pãstreazã un drept de regres
contra debitorului.
Încetare. În principiu, scrisoarea de confort
înceteazã odatã cu încheierea contractului
comercial/tranzacþia pentru care a fost solicitatã.
Concluzii comune garanþii autonome. Având
în vedere cele precizate anterior, se poate concluziona cã
aceste concepte juridice reprezintã o aliniere la realitãþile
economice ºi la practicile comerciale internaþionale,
având un efect benefic în sensul sporirii încrederii
comercianþilor în piaþa autohtonã. În condiþiile în care,
mai ales în activitãþile de export, se garanteazã
efectuarea plãþii prin diverse instrumente de garanþie,
inclusiv scrisoare de garanþie, întregul circuit va deveni
mai rapid, iar comercianþii, mai disciplinaþi.
În locul unei concluzii generale a analizei de
faþã, este util sã se precizeze riscurile ºi beneficiile pe
care le comportã garanþiile personale. Astfel, ca riscuri,
trebuie avute în vedere urmãtoarele aspecte:
ODeþinerea unei garanþii personale conferã
calitatea de creditor chirografar (drept de gaj general),
nu conferã prerogativele de preferinþã ºi urmãrire ca în
cazul garanþiilor reale.
ORiscul de insolvabilitate al debitorului/fideiusorului mai ridicat – urmãrire mai atentã a
actelor de cãtre creditor.
OGaranþiile personale nu fac obiectul
înregistrãrii în sistemele de publicitate, iar debitorul
poate contracta ºi alte garanþii cu uºurinþã, creând astfel
un concurs între creditorii sãi.
OExecutarea silitã a garanþiilor personale se
face dupã procedura de drept comun prevãzutã de codul
de procedurã civilã, fãrã alternative.
În ceea ce priveºte avantajele garanþiilor
personale, cel puþin urmãtoarele trebuie reþinute:
OFlexibilitatea în modalitatea de constituire
a garanþiilor (înscrisuri sub semnãtura privatã);
OEvitarea unor proceduri birocratice de
înscriere în sisteme de publicitate;
OAdaptabilitate la nou ºi cerinþele mediului
de afaceri (scrisoare de confort);
OCaracterul irevocabil ºi necondiþionat
(scrisoarea de garanþie);
O
Fideiusiunea însoþitã de restricþii
convenþionale vizavi de actele de dispoziþie ale
fideiusorului ºi/sau garanþii.
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Mijloace de restructurare a
creditelor.
Avantajele restructurãrii
creditelor bancare prin
mediere

Avocat Cristian Vlaicu
Mediator autorizat, membru fondator al
ASOCIAÞIEI DE MEDIATORI DIN
DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR
“FINBAN”

Rezumat: În condiþiile noii crize care se
prefigureazã, ca urmare a crizei datoriilor suverane,
reapare necesitatea renegocierii, rescadenþãrii ºi
restructurãrii creditelor în curs, acordate de cãtre
instituþiile de credit ºi instituþiile financiare nebacare.
Opþiunile pe care atât instituþiile de credit, cât ºi clienþii
acestora, le au în vederea gãsirii celei mai bune soluþii de
restructurare a creditelor sunt foarte diverse, dar
modalitãþile de a ajunge la un consens sau de a-ºi exercita
drepturile sunt doar câteva: negocierea directã, mandatul
ad-hoc, concordatul preventiv, reorganizarea judiciarã ºi
medierea (negociere asistatã). Dintre modalitãþile de
restructurare a creditelor se desprind prin eficacitate,

Cuvinte-cheie: mediere, restructurare, credit, negociere,
concordat preventiv, mandat ad-hoc, reorganizare
judiciarã

n climatul actual din Europa, strâns legat de
“criza datoriilor suverane”, reapare
necesitatea restructurãrii creditelor
acordate de cãtre institutiile de credit ºi financiare din
Romania. Având experienþa anilor 2009 ºi 2010,
instituþiile de credit îºi vor lua mãsurile necesare din
timp ºi, probabil, cu mult mai mult calm decât în urmã
cu trei ani.
Optiunile pe care atât instituþiile de credit, cât
ºi clienþii acestora le au în vederea gãsirii celei mai bune
soluþii de restructurare a creditelor sunt foarte diverse,
dar modalitãþile de a ajunge la un consens sau de a-ºi
exercita drepturile sunt doar câteva. În cele ce urmeazã
vom analiza principalele mijloace prin care bãncile pot
gãsi soluþii pentru restructurarea creditelor din
portofoliu: negocierea directã, mandatul ad-hoc,
concordatul preventiv, reorganizarea judiciarã ºi
medierea (negociere asistatã). Vom detalia în final

rolul ºi forþa juridicã a medierii pentru a facilita
înþelegerea beneficiilor medierii pentru toþi cei implicaþi
în sistemul financiar-bancar.
Negocierea directã este, evident, cea mai
simplã formã de a stabili termenii ºi condiþiile unei
restructurãri de credit, fiind primul pas în
restructurarea creditelor. Pãrtile au controlul asupra
rezultatului urmãrit si pot proteja ºi valorifica interesele
în mod direct, fãrã intervenþia sau intermedierea unei
terþe pãrþi. Acesta este ºi principalul motiv pentru care
este prima opþiune a bãncilor în orice restructurare a
unui credit. Cu toate aceste avantaje, negocierea poate
avea ºanse de succes în anumite condiþii: sã existe o
relatie bunã, comunicare si o atitudine cooperantã a
pãrtilor implicate în negociere. De asemenea, pãrtile
implicate în negociere trebuie sã-ºi stabileascã obiective
rezonabile, care pot fi atinse fãrã a afecta relaþia dintre
ele. Dacã negocierea esueazã, pãrtile au - în functie de
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costuri reduse ºi celeritate, douã: negocierea ºi medierea.
Celalalte mijloace de restructurare a creditelor s-au
dovedit a fi, în practicã, fie proceduri complicate ºi
costisitoare, fie fãrã forþã juridicã. Medierea are anumite
avantaje, pe care celalalte proceduri nu le au ºi, pentru
acest motiv, ar trebui ca instituþiile de credit ºi instituþiile
financiare nebancare sã apeleze la mediere în detrimentul
unor proceduri jurisdicþionale greoaie, costisitoare ºi cu o
finalitate de cele mai multe ori neconvenabilã creditorilor.

interese, echilibru de putere si relatia dintre pãrti urmãtoarele alternative: deschiderea unor proceduri
jurisdictionale sau medierea.
Relativ recent în dreptul românesc au fost
introduse, prin Legea nr. 381 din 10 decembrie 2009,
(publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 870 din 14 decembrie 2009) douã concepte noi, care
chiar dacã nu au o aplicabilitate prea mare în practicã,
pot deveni instrumente juridice folositoare în ceea ce
priveste restructurarea creditelor atunci când
neajunsurile actuale vor fi eliminate. Deoarece cele
douã concepte au mai fost analizate de cãtre alþi autori,
vom menþiona în continuare doar aspectele relevante
pentru studiul de faþã.
Mandatul ad-hoc este o procedurã
confidenþialã, care presupune implicarea instanþei de
judecatã si care se finalizeazã printr-o întelegere între
debitor ºi creditor(i), în maximum 90 de zile în urma
negocierii dintre un mandatar ad-hoc, numit de cãtre
instanþa de judecatã competentã, la cererea debitorului,
ºi creditori. Dacã o astfel de înþelegere nu este pefectatã
în termenul respectiv, mandatul ad-hoc înceteazã,
creditorii având oricare dintre opþiunile clasice de
punere în executare a drepturilor lor faþã de debitor:
executarea silitã sau insolvenþa debitorului. Cu toate cã
este o procedurã nu foarte complicatã ºi care se poate
realiza într-un timp relativ scurt, din prevederile legii
mai sus menþionate nu reiese care este forþa juridicã a
inþelegerii între debitor ºi creditor(i) ºi dacã este
posibilã în cazul în care cel puþin unul dintre creditori
este o autoritate sau instituþie publicã centralã sau
localã.
Concordatul preventiv presupune, de
asemenea, implicarea instantei de judecatã ºi este
posibil în cazul existentei mai multor creditori ale cãror
creante sunt acceptate si necontestate de cãtre debitor.
În cadrul procedurii este numit un conciliator care
discutã cu creditorii si propune oferta de concordat.
Contractul încheiat între debitor si creditorii care detin
cel putin douã treimi din valoarea creantelor acceptate
si necontestate este opozabil si celorlalti creditori, dacã
respectivul concordat este omologat de cãtre instantã.
Între concordatul preventiv ºi reorganizarea judiciarã
existã destule similitudini care ne conduc la ideea cã,
deºi forþa juridicã a concordatului preventiv este mai
mare decât în cazul mandatului ad-hoc, aceastã
procedurã este complicatã, presupune intervenþia
instanþei de judecatã ºi rezultatul, în cele mai multe
cazuri, nu este mulþumitor pentru creditori.

Cu toate cã, poate, în abstract, legislaþia
româneascã avea nevoie de cele douã concepte pentru a
exista alternative la deschiderea procedurii insolvenþei,
deoarece, în aceastã din urmã procedurã, factorul timp
”joacã” împotriva creditorilor, cele douã noi concepte
presupun, în practicã, fie proceduri complicate ºi
costisitoare, fie nu au forþã juridicã.
O altã modalitate de restructurare a creditelor
este reorganizarea judiciarã, cu privire la care, de
asemenea, nu vom intra în detalii. Totuºi, ne vom opri
asupra câtorva aspecte importante pentru articolul de
faþã. Astfel, reorganizarea judiciarã presupune intrarea
în insolvenþã a debitorului, fiind o procedurã rigidã,
complicatã ºi complexã. Trebuie menþionatã, de
asemenea, durata mare de timp între data introducerii
cererii de deschidere a procedurii insolvenþei împotriva
debitorului (la cererea unui creditor sau a debitorului
însuºi) ºi data aprobãrii planului de reorganizare. De
asemenea, de regulã, creditorii trebuie sã renunþe la o
parte importantã din creanþã prin aprobarea planului de
reorganizare. Alte neajunsuri ale reorganizãrii judiciare
sunt: costurile cu procedura destul de mari, care în
final, nu de puþine ori, se constatã cã sunt suportate de
cãtre creditori, lipsa de specializare pe domenii a
administratorilor judiciari, impredictibilitatea
rezultatului final, existând posibilitatea de eºuare a
planului de reorganizare dupã doi sau trei ani de
aplicare, perioadã în care multe dintre activele
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debitorului se pot devaloriza. Cu privire la acest ultim
neajuns menþionãm cã mai mult de douã treimi din
reorganizãri eºueazã prin deschiderea procedurii
falimentului împotriva debitorului.
Spre deosebire de mandatul ad-hoc,
concordatul preventiv ºi reorganizarea judiciarã,
medierea este o modalitate de soluþionare a conflictelor
pe cale amiabilã, fãrã interventia instanþei de judecatã,
cu ajutorul unei terþe persoane specializate în calitate de
mediator, în condiþii de neutralitate, imparþialitate,
confidenþialitate ºi având liberul consimþãmânt al
pãrþilor. Mai simplu, medierea este o negociere asistatã
(de cãtre mediator), pãrtile – asistate sau nu de avocaþi,
experþi, alþi specialiºti - fiind cele care trebuie sã
gaseascã soluþia; în niciun caz mediatorul nu poate
impune pãrþilor o soluþie cu privire la conflictul supus
medierii.
Caracterul confidential al procedurii de
mediere presupune cã susþinerile pãrþilor ºi ale
mediatorului din timpul medierii sunt confidenþiale ºi
nu pot fi folosite ca probe într-un eventual litigiu, dacã
parþile nu convin altfel sau legea nu prevede contrariul.
Cu toate cã medierea este o negociere asistatã ºi are
caracter confidenþial, aceasta este totuºi o activitate de
interes public.
Un aspect important care trebuie mentionat
este acela cã medierea poate avea loc, inclusiv dupã
declanºarea unui proces în faþa instanþelor competente,
judecarea cauzei de cãtre instanþã fiind suspendatã pe
perioada desfãºurãrii procesului de mediere. Aceasta
înseamnã cã pãrþile au deschisã calea medierii chiar
dacã ”au greºit” iniþial ºi s-au adresat instanþei de
judecatã.
Dacã pãrþile se înþeleg ºi gãsesc o soluþie
pentru rezolvarea conflictului, se va încheia un acord
scris care are puterea juridicã a unui înscris sub
semnãturã privatã, cu excepþia cazului în care legea
specialã cere îndeplinirea unor condiþii de formã pentru
validitatea actelor, caz în care acordul va trebui sã
îndeplineascã aceste condiþii de formã. Acordul poate fi
autentificat sau supus încuviinþãrii instanþei de
judecatã, pentru a-i conferi forþa unui titlu executoriu.
În practicã, institutiile de credit ºi instituþiile
financiare nebancare nu apeleazã la mediere sau o fac
foarte rar ºi cu neîncredere în ceea ce priveºte utilitatea
acesteia. Consider cã sunt cel puþin trei avantaje pe care
niciuna dintre procedurile menþionate mai sus nu le are:
a) în primul rând, are rolul de a facilita
comunicarea dintre instituþia de credit ºi client, atunci
când relaþia dintre aceºtia nu este una prea bunã;
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b) este o procedurã care nu presupune o
perioadã mare timp, de regulã, finalizându-se în 2-3
sãptãmâni; în orice caz, dacã mediatorul observã cã
pãrþile implicate în mediere nu au nicio intenþie de a gãsi
o soluþie favorabilã ambelor pãrþi, poate constata
eºuarea medierii;
c) acordul final poate deveni titlu executoriu
destul de simplu, prin pronunþarea de cãtre instanþa de
judecatã a unei hotãrâri de expedient, fãrã a fi necesarã
o judecatã pe fond.
Referitor la primul punct de mai sus, nu de
putine ori am auzit întrebarea: ce aduce în plus medierea
în cazul în care pãrþile nu sunt dispuse sã negocieze sau
sunt nerezonabile în cerinþele lor? În primul caz,
probabil cã medierea va eºua dacã pãrþile rãmân
ancorate în refuzul de a negocia. În cel de-al doilea caz,
consider cã medierea poate avea mari ºanse de succes,
factorul psihologic fiind cel care este determinant în
ajungerea la un acord. Factorul psihologic este generat
de cãtre mediator prin modul în care conduce ºedinþa de
mediere ºi ajutã fiecare parte sã înþeleagã punctul de
vedere al celeilalte pãrþi.
De cele mai multe ori, la prima ºedinþã de
mediere, reprezentanþii celor douã pãrþi implicate vin
cu un mandat determinat din partea conducerii
instituþiei de credit, respectiv al clientului acesteia,
mandat care stabileºte limite de negociere destul de
strânse, care nu lasã o marjã de negociere prea mare.
Dupã primele discuþii ºi negocieri, de regulã, fiecare
reprezentant ajunge la concluzia cã mandatul pe care îl
are nu-i permite sã continuie negocierea ºi, în acest caz,
mediatorul va propune suspendarea ºedinþei de mediere
ºi reluarea acesteia la o datã ulterioarã, când mandatul
sau mandatele celor doi reprezentanþi vor fi modificate
astfel încât un acord sã fie posibil. În cazul în care
reprezentanþii celor douã pãrþi implicate considerã ca se
poate ajunge la un acord cu condiþia modificãrii
mandatului iniþial acordat de cãtre conducere celor douã
entitãþi juridice, instituþie de credit, respectiv client, o
astfel de modificare este acceptatã, sau ar trebui
acceptatã de factorii decizionali ai celor douã entitãþi.
Tocmai faptul cã pãrþile au fost puse la aceeaºi masã, au
început sã discute ºi sã negocieze ºi sã înþeleagã fiecare
poziþia celeilalte genereazã ºi contribuie la obþinerea
unui acord echilibrat ºi durabil.
Alte avantaje ale medierii sunt:
a) procedura este mult mai simplã decât toate
celelalte descrise în prezentul articol (exceptând
negocierea);
b) presupune costuri reduse;

c) partile nu plãtesc taxã de timbru sau, dacã
au depus o cerere de chemare în judecatã si au plãtit
taxa de timbru, aceasta din urmã se restituie pãrtii sau
pãrþilor care au plãtit-o;
d) presupune un acord durabil.
Recent, prin Legea pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil (publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 409 din
10 iunie 2011), s-au modificat alineatele 1 ºi 11 art. 7201
din Codul de procedurã civilã astfel: ”În procesele si
cererile dintre profesioniºti, evaluabile în bani ºi
derivate din raporturi contractuale, înainte de
introducerea cererii de chemare în judecatã,
reclamantul va încerca soluþionarea litigiului fie prin
mediere, fie prin conciliere directã cu cealaltã parte.
Termenul de prescripþie a dreptului la acþiune pentru
dreptul litigios supus medierii sau concilierii se
suspendã pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult
de 3 luni de la începerea ei”. Din acest text de lege,
rezultã cã rolul medierii ca procedurã prealabilã
solutionãrii litigiilor a crescut, pãrþile având obligaþia
fie sã încerce o conciliere, fie sã apeleze la mediere,
înainte de a formula cererea de chemare în judecatã.
Din cele de mai sus rezultã cã medierea este
modalitate convenabilã ºi eficientã de restructurare a
creditelor, fiind depãºitã în eficacitate numai de cãtre
negociere. Pentru acest motiv, consider cã a venit
timpul ca institutiile de credit ºi instituþiile financiare
nebancare sã apeleze la mediere în detrimentul unor
proceduri jurisdicþionale greoaie, costisitoare ºi cu o
finalitate, de cele mai multe ori, neconvenabilã
creditorilor; mai ales în condiþiile în care, la nivel
european, se discutã despre creºterea rolului medierii
ca alternativã de soluþionare a disputelor.
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Suma garantatã
în contractul de
ipotecã
Rezumat: Unele dintre prevederile nou
introduse de Noul Cod Civil au condus la dezbateri
referitoare la modalitatea de indicare într-un contract
de ipotecã (deopotrivã mobiliarã ºi imobiliarã) a sumei
garantate prin respectivul contract. Au apãrut astfel
interpretãri care considerã ca fiind necesarã indicarea
în chiar cuprinsul contractului de ipotecã a tuturor
elementelor de determinare a sumei garantate, nefiind
acceptabilã trimiterea la dispoziþiile unui alt contract,
precum cel din care se naºte creanþa garantatã. Studiul
prezintã argumente de interpretare ºi raþiuni practice
care pot conduce la o abordare echilibratã.
Cuvinte-cheie: sumã garantatã, contract,
ipotecã, Noul Cod Civil

U

na dintre dezbaterile actuale legate de
prevederile introduse de Noul Cod
Civil (NCC) se referã la valoarea
obligaþiei garantate printr-un contract de ipotecã. În
speþã, se pune problema interpretãrii dispoziþiilor art.
2372 alin. (1) NCC, care prevãd cã: “Ipoteca
convenþionalã nu este valabilã decât dacã suma pentru
care este constituitã se poate determina în mod
rezonabil în temeiul actului de ipotecã.[…]1”.
Unele instituþii publice ºi asociaþii profesionale
au interpretat aceastã prevedere în sensul în care, deºi
nu este obligatorie înscrierea în contractul de ipotecã a
unei sume determinate pentru a exprima suma

Mihai Dudoiu
Avocat asociat ºi co-coordonator
al Departamentului Financiar-Bancar,
Þuca Zbârcea & Asociaþii

garantatã prin contractul de ipotecã, totuºi, contractul
de ipotecã trebuie sã conþinã, în chiar cuprinsul sãu,
toate elementele necesare pentru determinarea acesteia.
În aceastã situaþie, s-a opinat cã trimiterea fãcutã în
cuprinsul contractului de ipotecã la un alt înscris (cum
ar fi, spre exemplu, contractul de credit al cãrui
accesoriu este ipoteca), în vederea identificãrii unor
elemente necesare determinãrii sumei ce se garanteazã,
nu îndeplineºte condiþiile prevãzute de art. 2372 alin.
(1) NCC ºi ar putea atrage nulitatea parþialã a
contractului de ipotecã.
În acest sens, în cuprinsul unui îndrumar al
Uniunii Naþionale a Notarilor Publici se aratã cã: “[…]
este posibil sã nu fie înscrisã o sumã nominalã dar, în
acest caz, determinarea trebuie sã rezulte din contractul
de ipotecã ºi nu din alt înscris, ceea ce presupune cã
toate elementele de determinare trebuie sã existe chiar
în contractul de ipotecã […]; dacã din elementele
menþionate în contract nu se va putea determina suma
ce se garanteazã (determinarea se va realiza ulterior,
de regulã, la momentul executãrii ipotecii), contractul
de ipotecã este nul absolut2 […]”.
Pornind de la premisa cã legiuitorul a urmãrit
prin aceastã prevedere sã relaxeze cerinþa existentã în
Codul Civil 1864 cu privire la indicarea în actul de
ipotecã a unei sume determinate ºi, având ca preocupare
principalã gãsirea unui punct de echilibru în tranzacþiile
de finanþare (care în majoritatea cazurilor presupun

1
Menþionãm cã pânã la intrarea în vigoare a NCC, dispoziþii referitoare la valoarea obligaþiei garantate se regãseau pe de o parte în Codul Civil 1864 pentru contractul de ipotecã -ºi, pe de altã parte, în Titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice – pentru
contractul de garanþie realã mobiliarã. Astfel, în Codul Civil 1864, dispoziþiile referitoare la suma garantatã prin contractul de ipotecã erau cuprinse în Art.
1776 ºi aveau urmãtorul conþinut:”Ipoteca convenþionalã nu poate fi valabilã decât atunci când suma, pentru care ipoteca este constituitã, va fi determinatã
prin act.” În ceea ce priveºte garanþiile reale mobiliare, Art. 15, din Titlul VI din Legea nr. 99/1999 dispunea:”Contractul de garanþie realã va indica valoarea
maximã a obligaþiei garantate”;
2
“Codul Civil al României. Îndrumar notarial”, vol. II, Monitorul Oficial al României, Partea I, Bucureºti, 2011, pg. 214-215.
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constituirea de ipoteci), credem cã interpretarea de mai
sus poate genera discuþii.
Astfel, s-ar putea pune problema dacã este
aceastã interpretare compatibilã cu alte prevederi din
NCC (spre exemplu art. 2.354 NCC) sau dacã este
acceptabilã dintr-o perspectivã practicã, având în
vedere complexitatea mecanismelor contractuale în
tranzacþiile de finanþare, în special în ce priveºte
creditarea societãþilor comerciale? (dat fiind cã NCC nu
limiteazã sfera de aplicare a acestei prevederi la
tranzacþiile de finanþare a persoanelor fizice, art. 2372
NCC se aplicã în egalã mãsurã ºi creditãrii persoanelor
juridice); ori, dacã interpretarea respectivã aduce un
beneficiu real terþilor (precum ceilalþi creditori ai
constitutorului ipotecii), protejându-le interesele? sau,
în fine, dacã poate aceastã interpretare sã influenþeze
costurile implicate de autentificarea ºi înscrierea
ipotecilor imobiliare în cãrþile funciare?
Vom încerca sã prezentãm în cele de mai jos
punctul nostru de vedere cu privire la aceste aspecte ºi
la consecinþele pe care interpretarea propusã le poate
avea în materia tranzacþiilor de finanþare.
În contextul analizei subiectului, este
interesant sã amintim prevederile corespondente din
Codul Civil din Quebec, care, aºa cum se ºtie, a avut o
influenþã notabilã în procesul de redactare a NCC.
Astfel, Codul Civil din Quebec la art. 2689 dispune cã:
“Pentru a constitui în mod valabil o ipotecã, actul de
ipotecã trebuie sã indice suma precisã pentru care
aceasta este constituitã. Aceeaºi regulã se aplicã chiar
ºi în cazul în care ipoteca se constituie pentru
garantarea îndeplinirii unei obligaþii a cãrei valoare nu
poate fi determinatã sau nu este certã.”, iar la art. 2690
prevede cã: “Suma pentru care ipoteca este acordatã
nu este consideratã a fi nedeterminatã atunci când
actul, deºi nu stipuleazã o ratã fixã a dobânzii, conþine
particularitãþile necesare pentru determinarea ratei
3
efective a dobânzii cu privire la obligaþie. ”
Se poate observa cã nici legiuitorul canadian
nu a stipulat cerinþa indicãrii unei sume garantate
determinate, ci, cu privire la dobândã, a considerat
suficient a se indica detaliile necesare determinãrii ratei
efective a dobânzii a cãrei platã se intenþioneazã a fi
garantatã prin contractul de ipotecã. În acest sens,
anumiþi doctrinari4 au arãtat cã un contract de ipotecã
trebuie sã precizeze faptul cã ipoteca garanteazã ºi
dobânzile, precum ºi sã indice rata respectivelor
dobânzi, omisiunea de a face acest lucru fiind
sancþionatã cu faptul cã ipoteca nu se va întinde asupra
acestora. Acelaºi autor opineazã cã referinþa fãcutã în

contractul de ipotecã la rata de bazã a dobânzii
percepute de o instituþie financiarã determinatã
îndeplineºte criteriul cerut de prevederea legalã
menþionatã mai sus, argumentul fiind acela cã o astfel de
referinþã introdusã în contractul de ipotecã permite,
într-o manierã rezonabilã, calcularea sumelor datorate
cu titlu de dobândã ºi a cãror platã este garantatã prin
ipotecã.
Credem cã o astfel de interpretare nu
contrazice intenþia legiuitorului (fie canadian, fie
român) de a formula dispoziþii care sã protejeze
deopotrivã pãrþile direct implicate în astfel de
mecanisme de garantare, precum ºi de terþii, inclusiv
eventuali creditori, având interese legate de bunurile
ipotecate, care trebuie sã beneficieze în orice moment
de posibilitatea de determinare a sumelor care sunt
garantate printr-o ipotecã.
Revenind la dispoziþiile NCC, considerãm cã
analiza acestei probleme ar trebui sã aibã în vedere
coroborarea dispoziþiilor art. 2372 NCC cu cele ale art.
2354 NCC care dispune cã: “Ipoteca garanteazã cu
acelaºi rang capitalul, dobânzile, comisioanele,
penalitãþile ºi cheltuielile rezonabile fãcute cu
recuperarea sau conservarea bunului”, precum ºi cu
prevederile art. 2358 alineatul (1) NCC care prevede cã
“Dreptul de ipotecã sau rangul acesteia poate fi cedat
separat de creanþa pe care o garanteazã numai atunci
când suma pentru care este constituitã ipoteca este
determinatã în actul constitutiv”.
Astfel, interpretarea coroboratã a acestor
prevederi ne duce la urmãtoarele concluzii:
O nu este obligatoriu ca suma pentru
care este constituitã o ipotecã sã fie determinatã prin
contractul de ipotecã, fiind suficient ca aceastã sumã sã
fie determinabilã;
O prin excepþie de la regula de mai sus,
suma pentru care este constituitã ipoteca trebuie sã fie
determinatã prin contractul de ipotecã pentru a permite
creditorului ipotecar sã transmitã unui terþ dreptul sãu
de ipotecã sau rangul ipotecii sale, independent de
cesiunea creanþei garantate prin respectiva ipotecã
(cesiunea ipotecii sau transmiterea rangului se vor face
cu respectarea prevederilor art. 2427 NCC);
O art. 2354 NCC stabileºte regula în
materia întinderii ipotecii asupra accesoriilor creanþei
principale: prin efectul legii, ipoteca garanteazã nu doar
capitalul (respectiv creanþa propriu-zisã) ci ºi
accesoriile acestuia, precum dobânzile, comisioanele,
penalitãþile ºi cheltuielile fãcute cu recuperarea sau
conservarea bunului ipotecat. Pe de altã parte, însã, în

3

Traducere din englezã. A se vedea: “Civil Code of Québec”, Éditeur officiel du Québec,
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ_A.html;
A se vedea Louis Payette, “Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec”, 4e edition, Éditions Yvon Blais, pg. 314 ºi urmãtoarele.
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temeiul art. 2372 NCC, ipoteca se va întinde pânã la
limita sumei pentru care ea este constituitã (respectiv
creditorul ipotecar nu va putea obþine prin executare
silitã o sumã mai mare decât cea pentru care ipoteca a
fost constituitã). Mai mult, aºa cum am menþionat mai
sus, suma pentru care ipoteca este constituitã trebuie sã
fie determinatã sau determinabilã în temeiul actului de
ipotecã, ceea ce se traduce în materia accesoriilor prin
faptul cã acestea vor fi acoperite de ipotecã în mãsura în
care urmãtoarele condiþii cumulative sunt îndeplinite:
(i)
valoarea capitalului ºi a accesoriilor
scadente la momentul executãrii ipotecii nu depãºeºte
suma pentru care ipoteca a fost constituitã;
(ii)
actul de ipotecã permite determinarea
sumei pentru care ipoteca a fost constituitã, într-o
manierã acoperitoare din perspectiva accesoriilor
creanþei principale;
Aceastã din urmã condiþie (mentionatã în
paragraful (ii) de mai sus) se poate traduce în câteva
ipoteze de lucru, diferenþiate în funcþie de modul în care
actul de ipotecã se referã la suma pentru care ipoteca
este constituitã (ºi totodatã la accesoriile care intrã în
calculul sumei pentru care este constituitã ipoteca).
Astfel:
A.
actul de ipotecã indicã o sumã
determinatã (ca sumã pentru care este constituitã
ipoteca). În acest caz credem cã devine nerelevantã
distincþia dintre capital ºi accesorii, creditorul ipotecar
putând recupera prin executare sume pânã la
concurenþa sumei pentru care este constituitã ipoteca,
indiferent dacã e vorba de capital sau de accesorii,
precum dobânzi sau comisioane; sau
B.
actul de ipotecã nu indicã o sumã
determinatã, ci un mecanism de calcul al sumei pentru
care este constituitã ipoteca (sumã determinabilã). În

5

acest caz existã mai multe variante de a exprima modul
de calcul al dobânzilor (ca o categorie de accesorii ale
capitalului):
(i)
ratã a dobânzii fixã, indicatã în
contractul de ipotecã (e.g. 7%);
(ii)
ratã a dobânzii variabilã, cu un
mecanism de calcul indicat (ºi) în contractul de ipotecã
5
(e.g. EURIBOR + 5%) ;
(iii)
ratã a dobânzii variabilã cu un
mecanism de calcul indicat în contractul de credit,
contractul de ipotecã fãcând doar trimitere la contractul
de credit;
(iv)
ratã a dobânzii fixã sau variabilã, cu
trimitere la rata dobânzii afiºatã de o instituþie de credit
nominalizatã prin contractul de ipotecã.
Înainte de a exprima preferinþe sau
recomandãri pentru una sau alta dintre alternativele
menþionate, considerãm cã trebuie puse în vedere
urmãtoarele aspecte de naturã practicã:
O în primul rând, un aspect important îl
reprezintã confidenþialitatea tranzacþiilor încheiate de
cãtre instituþiile de credit ºi clienþii acestora. Indicarea
în contractul de ipotecã a mecanismului de calcul al
dobânzii, a cuantumului dobânzii sau al marjei
percepute de finanþatori, urmatã eventual de publicarea
acestora în Cartea Funciarã ºi la Arhiva Electronicã de
Garanþii Reale Mobiliare, ar permite accesul terþilor la
informaþii cu caracter comercial, care, de regulã, au
naturã confidenþialã. Din acest punct de vedere, credem
cã este preferabilã o soluþie care nu presupune
dezvãluirea cãtre public a datelor cu caracter
confidenþial (cu atât mai puþin a celor care pot fi
considerate secret bancar), o astfel de protecþie fiind nu
doar legitimã din perspectivã comercialã, ci ºi specificã
tranzacþiilor financiare;

Pentru a fi acoperitoare, prevederile ar trebui sã se refere nu doar la nivelul dobânzii curente ci ºi la nivelul dobânzii penalizatoare sau, preferabil din perspectiva
simplificãrii prevederilor, la un nivel al dobânzii egal cu dobânda penalizatoare (mai acoperitoare din perspectiva creditorului).
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O în al doilea rând, în cazul în care s-ar
preciza în contractul de ipotecã nivelul ratei dobânzii,
modul de calcul al acesteia, valoarea comisioanelor, a
taxelor ºi a oricãror alte costuri aferente raportului de
creditare etc., orice modificãri ale respectivelor date,
pe parcursul perioadei de creditare, ar atrage automat
necesitatea modificãrii contractului de ipotecã. În cazul
contractelor de ipotecã autentificate, orice modificãri
se vor face prin acte autentice, care presupun taxe
notariale suplimentare. Întrucât în raporturile de
creditare actuale asemenea modificãri se pot realiza
destul de frecvent, s-ar ajunge la eforturi administrative
considerabile ºi la costuri ridicate asociate
respectivelor tranzacþii, prin plata în mod repetat a
onorariilor ºi taxelor notariale;
O în al treilea rând, în cazul contractelor
de ipotecã autentificate care conþin o sumã garantatã,
determinatã în aºa fel încât sã fie acoperitoare în orice
ipotezã (care, astfel, ar include nu doar capitalul, ci ºi
toate dobânzile, taxele, comisioanele, precum ºi orice
alte costuri care ar putea fi eventual datorate de cãtre
debitor sau constitutor creditorului ipotecar), s-ar pune
problema suprataxãrii constitutorului prin calcularea
onorariilor notariale ºi a taxelor pentru registrele de
publicitate la o sumã care nu este (ºi probabil nu va fi
niciodatã) datoratã în integralitatea ei;
O în al patrulea rând, mergând pe ideea
asigurãrii publicitãþii faþã de terþi a modului de
determinare a sumei garantate, se naºte întrebarea dacã
includerea în contractul de ipotecã a mecanismului de
calcul al dobânzii este suficientã, sau va fi necesar a
înscrie acest mecanism ºi în Cartea Funciarã sau în
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare. Dat
fiindcã adesea se foloseºte un mecanism complex de
calcul al dobânzilor (de multe ori detaliat în cuprinsul
câtorva pagini contractuale), o asemenea cerinþã ar
apãrea ca fiind complet nepracticã;
O în al cincilea rând, este de necontestat
faptul cã scopul publicitãþii mobiliare sau imobiliare
trebuie respectat, în sensul acordãrii unei protecþii
adecvate intereselor tuturor participanþilor la
raporturile de creditare (ºi circuitul civil, în general),
însã, indicarea în contractul de ipotecã a mecanismului
de calcul al dobânzii nu asigurã faptul cã terþii vor
cunoaºte cu exactitate sumele ce sunt garantate prin
ipotecã (acestea putând varia semnificativ în funcþie de,
spre exemplu, momentul la care se face executarea,
variaþia unor indici de referinþã, etc.).
Având în vedere cele de mai sus, considerãm
cã se contureazã câteva posibilitãþi de indicare a sumei
garantate în cuprinsul contractului de ipotecã, precum:
1.
precizarea unei sume determinate,
stabilite de pãrþi de comun acord, reprezentând
valoarea capitalului împrumutat, plus o valoare

estimatã a tuturor accesoriilor (inclusiv dobânzi,
dobânzi penalizatoare, comisioane, costuri de
executare, etc.) care ar putea fi datorate de debitor
ºi/sau constitutor. Aceastã variantã asigurã atât
conformitatea cu cerinþele art. 2372, alin. (1) NCC, cât
ºi cu cele din art. 2358, alin. (1) NCC, având avantajul
simplitãþii ºi al claritãþii dar, în cazul actelor de ipotecã
încheiate în formã autenticã, ridicând problema suprataxãrii; sau
2.
indicarea unei sume determinabile,
rezultatã din însumarea capitalului împrumutat (sumã
determinatã), a tuturor dobânzilor (inclusiv a
dobânzilor penalizatoare), precum ºi a altor costuri
accesorii creditului (cu ataºarea unui extras din
contractul de credit, sub forma unei anexe la contractul
de ipotecã, care sã precizeze modul de calcul al
dobânzilor ºi ale altor costuri). Aceastã opþiune asigurã
conformitatea cu cerinþele art. 2372, alin. (1) NCC
(într-o interpretare ad literam), datã fiind includerea în
contractul de ipotecã (printr-o anexã) a mecanismului
de calcul al dobânzilor ºi al celorlalte costuri aferente
creditului. Totuºi, în aceastã abordare nu este
îndeplinitã cerinþa din art. 2358, alin. (1) NCC, prin
urmare, nu s-ar putea face cesiunea dreptului de ipotecã
sau a rangului acesteia, separat de creanþa pe care
aceasta o garanteazã. În plus, se ridicã problemele
semnalate în paragrafele de mai sus (confidenþialitate,
complicarea formalitãþilor de modificare a
respectivelor prevederi, etc); sau
3.
indicarea unei sume determinabile,
rezultatã din însumarea capitalului împrumutat ºi a
accesoriilor calculate pe baza informaþiilor publicate
zilnic/periodic (ºi disponibile public) de cãtre una sau
mai multe instituþii financiare. Credem cã ºi aceastã
opþiune asigurã conformitatea cu cerinþele art. 2372
alin. (1) NCC, dat fiind cã permite oricãrei persoane
interesate determinarea (în temeiul contractului de
ipotecã) a valorii accesoriilor ce sunt garantate prin
ipotecã; sau
4.
indicarea faptului cã ipoteca
garanteazã cu acelaºi rang atât capitalul cât ºi dobânzile,
comisioanele, penalitãþile ºi cheltuielile rezonabile
fãcute cu recuperarea sau conservarea bunului, aºa cum
este reglementat ºi de art. 2354 NCC mai sus-citat.
Aceastã variantã nu permite cesiunea dreptului de
ipotecã sau rangului acesteia separat de creanþa pe care
aceasta o garanteazã (nefiind respectate prevederile art.
2358, alin. (1) NCC) ºi lasã loc discuþiei dacã este sau
nu conformã cerinþelor art. 2372, alin. (1) NCC, dat
fiind cã determinarea sumei garantate se face nu direct
prin actului de ipotecã, ci prin trimitere la contractul de
credit (spre exemplu, pentru a stabili mecanismul de
calcul al dobânzii).
Deºi credem cã fiecare dintre variantele de mai
sus este conformã cu cerinþele art. 2372 NCC, o
abordare prudentã recomandã (cel puþin pânã la
consacrarea unui punct de vedere validat de practica
judiciarã) folosirea uneia dintre primele trei opþiuni,
clasate în ordinea de mai sus, pe baza gradului de
certitudine pe care îl conferã.

55

FIDUCIA - o instituþie
juridicã milenarã, dar
modernã prin
aplicabilitatea sa ºi în
secolul XXI

Rezumat: Introducerea pentru prima datã a
instituþiei fiduciei în dreptul românesc – Noul Cod Civil
– reprezintã un rãspuns firesc al legiuitorului cu privire
la noile realitãþi juridice ºi economice globale.
Beneficiile aduse de cãtre noile reglementãri constau
în aplicarea fiduciei în practicã, respectiv modul în care
aceastã instituþie îºi va gãsi aplicarea de cãtre subiecþii
de drept.
În opinia multor practicieni 1, reglementarea
instituþiei fiduciei din Noul Cod Civil, are unele
prevederi limitative, unele chiar interpretabile, care
pot frâna dezvoltarea ºi aplicarea acestei instituþii

D

e origine romanã, fiducia (fiduciae)
este cel mai vechi dintre contractele
reale care se prezintã sub forma unui
pact accesoriu, unui transfer temporar de proprietate.
Pentru a o constitui, erau necesare douã elemente:
primul element -datio-, caracterizat prin transferul de
proprietate, -traditio- respectiv remiterea fizicã a
bunului. Acest transfer, pentru a constitui o fiducie,
putea, la rândul lui, sã îmbrace douã forme: fie produs
într-o formulã ritualã în faþa magistratului (in jure
cessio), fie în prezenþa a cinci martori. Al doilea
element era un înscris -pactum fiduciae- respectiv
pactul. De altfel, obligativitatea formei scrise a
contractului de fiducie a fost reþinutã ºi în
reglementãrile moderne, în timp ce elementul datio ºi-a
1.
2.
3.

Mirela Iovu, MBA
Vicepresedinte CEC Bank SA
Vicepresedinte ACJSFB
Presedinte CCMF Asociatia de mediere FINBAN

(datoritã transpunerii prevederilor Codului Civil
Francez, care comportã multe critici în jurisprudenþa ºi
literatura de specialitate).
Un alt element definitoriu în cadrul procesului
de aplicare practicã a instituþiei fiduciei îl reprezintã
adaptarea legislaþiei subsecvente, cu accent pe legislaþia
fiscalã ºi contabilã, care trebuie sã ofere rãspunsuri
clare cu privire la regulile de impozitare ºi respectiv de
evidenþiere contabilã a masei patrimoniale fiduciare.
Cuvinte-cheie: fiducia, Noul Cod Civil,
instituþie juridicã.
pierdut aplicabilitatea. Cele douã forme ale fiduciei în
dreptul roman erau fiducia cum amico ºi fiducia cum
creditore2. Fãrã a intra într-o analizã detaliatã a
acestora, trebuie menþionate cele mai importante
diferenþe existente între fiducia reglementatã în dreptul
roman ºi fiducia contemporanã. Astfel, în dreptul
roman aplicarea fiduciei a fost limitatã la domeniul
succesoral, iar terþul dobânditor (succesorul) avea
posibilitatea de a exercita o acþiune strict personalã ºi nu
una in rem, împotriva fiduciarului în cazul nerespectãrii
contractului, respectiv separaþia maselor patrimoniale,
în cazul reglementãrilor moderne, faþã de prevederile
dreptului roman, potrivit cãrora bunurile personale ale
fiduciarului s-au confundat cu masa fiduciarã.
În Evul Mediu 3, cavalerii englezi transferau,

Avocat Oana Ureche – articol publicat pe 19.10.2011 pe site-ul www.noulcodcivil.ro;
Rapport de la Commission de Lois du Sénat Française sur la proposition de loi instituant la fiducie– 11.10.2006;
Prof. Dr. Mircea Duþu – interviu publicat pe site-ul www.dcnews.ro in data de 14.11.2011.
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înainte de a pleca în cruciade, proprietatea bunurilor lor
unui personaj respectabil, cel mai adesea stareþului unei
mãnãstiri învecinate domeniilor lor, cãruia îi
încredinþau grija de a distribui veniturile patrimoniului,
înainte de întoarcerea lor ºi, în cazul dispariþiei acestora
pe câmpul de luptã, de a transmite capitalul
beneficiarilor, în special moºtenitorilor. Acest sistem,
foarte perfecþionat din punct de vedere juridic, se baza
pe încredere, cuvânt tradus prin trust în englezã
(„încredere” în traducere in limba românã) ºi
prevedea, în sarcina celui ce devenea proprietarul
juridic al bunurilor, constrângerea de a le administra
exclusiv pentru binele moºtenitorilor seniorului,
beneficiarii trust-ului.
Dupã trecerea epocii cruciadelor, în þãrile
anglo-saxone trust-ul a devenit o instituþie juridicã de
sine stãtãtoare. Puþin câte puþin, interesul acestui
mecanism care permite organizarea transmiterii de
bunuri familiale în viitor, chiar îndepãrtat, ºi care nu
are echivalent în dreptul continental romano-germanic,
a contaminat ºi alte state.
Instituþia fiduciei s-a regãsit de-a lungul
secolelor ºi în dreptul romano-german4, unde s-a

manifestat sub forma substituþiilor fideicomisare care îl
obligau pe moºtenitorul legal sau testamentar sã nu
înstrãineze bunurile transmise, urmând a le transmise la
moartea sa unui terþ desemnat dinainte. Astfel, fiducia,
a fost consideratã cel mai bun mijloc pentru a proteja
copiii minori dupã moartea pãrinþilor, ori de a se
asigura cã urmaºii nu vor risipi un patrimoniu dificil de
acumulat ºi mai multe generaþii ar putea beneficia de
averea acumulatã. Substituþiile fideicomisare aveau
drept scop menþinerea integralitãþii patrimoniului
familial, bunurile devenind inalienabile de cãtre
fideicomisar.
În Franþa, aceste interdicþii se puteau întinde
asupra mai multor generaþii succesive ºi menþineau
astfel puterea familiilor feudale.
Substituþiile fideicomisare au fost ulterior
interzise în Franþa printr-o lege din 14 noiembrie 1792,
iar instituþia fiduciei nu s-a mai regãsit în Codul
Napoleonean (sau Codul Civil Francez) pânã în 2007,
când prin Legea nr. 2007-211 din 19 februarie 20075, a
fost introdus Titlul XIV, „Despre fiducie” , în locul
lãsat liber prin reforma cauþiunii, ceea ce plaseazã noua
instituþie în rândul garanþiilor mai degrabã, decât în

4.
Catalin R. Tripon “Fiducia, rezultat al interferenþei celor douã mari sisteme de drept, dreptul civil continental ºi dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea ºi condiþiile
de validitate ale fiduciei”- Revista Românã de drept privat nr. 2/2010 – pag.165;
5.
Loi no 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie – www.legifrance.gouv.fr;
6.
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15.07.2011, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr.
71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil.
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dreptul bunurilor. Legiuitorul român a preluat în
Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil Român,
republicatã6 (Noul Cod Civil), într-o formã adaptatã,
prevederile actului normativ francez, operând unele
modificãri sau completãri importante.
Fiducia este astãzi o instituþie în vigoare în
numeroase þãri. Termenul de “fiducie“ cunoscut în
dreptul anglo-saxon sub forma de “trust“ (confidence
placed in a person by making that person the nominal
owner of property to be used for another's benefit), a
fost aplicat la început în þãrile în care se aplicã sistemul
juridic de „common law”: Anglia, Statele Unite ale
Americii (excepþie-Luisiana), Australia, Canada
(excepþie provincia Quebec), Singapore, Pakistan,
India, Ghana, Camerun, Irlanda, Noua Zeelandã,
Africa de Sud, Hong Kong. În Europa, pe lângã Franþa,
si Germania s-a dezvoltat o fiducie (Treuhand) esenþial
jurisprudenþialã, in cadrul procesului de privatizare a
intreprinderilor din Germania de Est, dupã cãderea
Zidului Berlinului, prin crearea la 17.06.1990 a unei
agentii de privatizare (Treuhandstalt)8 , în timp ce
Ducatul Luxemburg, a introdus aceastã instituþie cu
aplicare limitatã, sub numele de contract fiduciar. În
1993, noul Cod Civil al Federaþiei Ruse7 a încercat
transpunerea noþiunii de trust în douã legi, din 1990 ºi
1992, pentru gestionarea acþiunilor întreprinderilor de
stat în curs de privatizare. În urma protestelor juriºtilor
ruºi, care invocau tradiþia naþionalã împotriva acestui
concept anglo-saxon, redactorii Codului civil au exclus
din cartea consacratã obligaþiilor, transferul de
proprietate în profitul administratorilor ori
beneficiarilor, ceea ce îndepãrteazã noua instituþie de
modelui trust-urilor.
În 1985, instituþia juridicã a trust-ului a fãcut
obiectul unei Convenþii de Drept Internaþional Privat
semnatã la Haga9, care prevedea recunoaºterea trusturilor formate sub imperiul dreptului care le autorizau.
Sunt puþine statele de drept continental (romanogermanic) care au ratificat aceastã convenþie (Italia în
1990, Olanda în 1995, Luxemburg - 2004, Elveþia 2007), dar ea a incitat preluarea instituþiei juridice în
legislaþia anilor 1990. Primul pas, în acest sens, a fost
fãcut în dreptul statului canadian Quebec, sistem de
7

drept cu tradiþie juridicã francezã, în context anglosaxon.
Astfel, art. 1260 ºi urmãtoarele din Codul Civil
al statului canadian Quebec10, autorizeazã constituirea
unui patrimoniu separat de cel al constituantului
printr-un transfer (cu titlu oneros sau gratuit) la
fiduciari, care administreazã acest patrimoniu în
profitul beneficiarilor. Asupra acestui patrimoniu de
afectaþiune nici constituentul, nici fiduciarul ºi nici
beneficiarul nu au un drept real, ceea ce distinge fiducia
(patrimoniu fãrã subiect) de trust, cu diviziuna între
„property rights” aparþinând trust-ului ºi „equitable
rights” al beneficiarilor. Dimpotrivã, funcþiile fiduciei
sunt foarte asemãnãtoare cu ale trusts: constituirea unei
garanþii, liberalitãþi cu caracter familial, act filantropic
în scop educativ, cultural sau religios.
Fiducia francezã, care, dupã cum am arãtat mai
sus, este reglementatã de Legea nr. 2007-211 din 19
februarie 200711, este departe de trust-ul angloamerican. Aceasta este rezervatã persoanelor juridice
cu scop nelucrativ supuse impozitului asupra
societãþilor, nu poate genera liberalitãþi ºi vizeazã
constituirea unui patrimoniu separat, în scopuri de
gestiune sau de garanþie. Statutul fiduciilor este strâns
condiþionat de regulile fiscale, într-atât încât
conceptualizarea civilistã apare dificilã, legea
abþinându-se sã defineascã patrimoniul fiduciar. Este
vorba de un patrimoniu de afectaþiune, fãrã subiect, dar
care nu este complet separat de patrimoniul
constituentului (împotriva cãruia creditorii
patrimoniului fiduciar pot sã se întoarcã), nici de
patrimoniul fiduciarului (în cadrul cãruia constituie o
subdiviziune, cu drepturi limitate de creanþa
beneficiarului).
Deºi existã asemãnãri majore între fiducie ºi
trust12, aceste douã instituþii de drept nu pot fi
confundate, din cauza unor diferenþe semnificative
care existã între acestea. Astfel, distincþiile sunt
urmãtoarele:
1) trust-ul este o diviziune a proprietãþii,
rezultatã din “legal estate”, respectiv proprietatea
juridicã a trustee-ului ºi “equitable interest”,
proprietatea economicã a beneficiarului, aceste

Prof. Dr. Mircea Duþu – interviu publicat pe site-ul www.dcnews.ro in data de 14.11.2011;
Transitions in Eastern Europe, by Olivier Blanchard, Kenneth Froot, Jeffrey Sachs, University of Chicago Press, January 1994;
9
Prof. Dr. Mircea Duþu – interviu publicat pe site-ul www.dcnews.ro in data de 14.11.2011;
10
Code Civil du Québec – www.ccq.lexum.org;
11
12.
Loi no 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie – www.legifrance.gouv.fr Cãtãlin R. Tripon “Fiducia, rezultat al interferenþei celor douã mari sisteme de drept,
dreptul civil continental ºi dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea ºi condiþiile de validitate ale fiduciei”- Revista Românã de drept privat nr. 2/2010 pag.178-179;
12
Cãtãlin R. Tripon “Fiducia, rezultat al interferentei celor doua mari sisteme de drept, dreptul civil continental si dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea si conditiile
de validitate ale fiduciei”- Revista Românã de Drept Privat nr. 2/2010 pag.178-179.
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diferenþieri avându-ºi originea în “common law” ºi
“equity law”. Într-o altã abordare, legislaþia cu privire
la fiducie separã masa patrimonialã fiduciarã de
patrimoniul fiduciarului;
2) trust-ul poate fi constituit print-un contract
încheiat mortis causa, în timp ce fiducia nu;
3) trust-ul poate fi stabilit ºi printr-o
manifestare expresã ºi unilateralã de voinþã a
constituitorului, în timp ce fiducia este condiþionatã de
încheierea unui contract scris, de regulã în formã
autenticã;
4) în reglementarea trust-ului constituitorul
“settlor” poate fi, în acelaºi timp, fiduciar “trustee”;
5) judecãtorul are o competenþã mai largã în
materia trust-ului, decât în cazul fiduciei.
În România prima reglementare a fiduciei se
regãseºte în Noul Cod Civil13. Astfel, fiduciei îi este
alocat titlul IV al Cãrþii a III-a, cuprinzând 19 articole
(art. 773-791) ºi, aºa cum am arãtat mai sus,
reglementarea este de inspiraþie francezã.
Potrivit articolului 773 din Noul Cod Civil,
citez: “Fiducia este operaþiunea juridicã prin care unul
sau mai mulþi constituitori transferã drepturi reale,
drepturi de creanþã, garanþii ori alte drepturi
patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi,
prezente ori viitoare, cãtre unul sau mai mulþi fiduciari
care le exercitã cu un scop determinat, în folosul unuia
sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcãtuiesc o
masã patrimonialã autonomã, distinctã de celelalte
drepturi ºi obligaþii din patrimoniile fiduciarilor.”
Prin aceasta definiþie s-a preluat, într-o formã
adaptatã, conþinutul art. 2011 din Codul Civil
Francez14. Prin prisma definiþiei de mai sus, fiducia
apare ca o operaþiune contractualã complexã,
caracterizatã de raporturi contractuale – transfer de
drepturi cu titlu oneros, mandat irevocabil,
administrarea unui patrimoniu de afectaþiune în folosul
beneficiarului - formând un tot unitar. Prin
transmiterea drepturilor spre administrare fiduciarilor
se formeazã o masã patrimonialã autonomã, distinctã
de celelalte drepturi ºi obligaþii din patrimoniile
fiduciarilor.

Mecanismul fiduciei se circumscrie
transferului temporar al unor drepturi reale, drepturi de
creanþã, garanþii ori alte drepturi patrimoniale sau unui
ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare,
transfer ce urmãreºte un scop determinat. Acest transfer
este temporar, bunurile ieºind din patrimoniul
constituitorului ºi intrând în patrimoniul fiduciarului ca
o masa patrimonialã autonomã, distinctã de celelalte
drepturi ºi obligaþii din patrimoniul fiduciarului.
Art. 31 din Noul Cod Civil defineºte masa
patrimonialã fiduciarã ca fiind patrimoniu de afecþiune,
iar art. 32 din Noul Cod Civil precizeazã cã se pot face
transferuri de drepturi ºi obligaþii dintr-o masã
patrimonialã în alta, fãrã a constitui înstrãinãri.
Convenþia de constituire a fiduciei se încheie între
constituitor ºi fiduciar, care transmite cu titlu fiduciar
drepturile sale mai sus menþionate, transmitere fãcutã în
interesul unui terþ beneficiar, al constituitorului sau
chiar al fiduciarului însuºi. Raportul juridic este,
aºadar, contractual pentru constituitor ºi fiduciar, terþul
beneficiar nefiind, în principiu, parte în acest contract .
În mod tradiþional, se disting simultan douã
varietãþi principale de utilizare a fiduciei: fiducia15
garanþie ºi fiducia-gestiune . Fiducia-garanþie se
explicã prin dorinþa constituitorului de a da o garanþie
suficientã prin transferul dreptului de proprietate în
scop de a garanta plata datoriei la care este obligat.
Fiducia-gestiune se circumscrie preocupãrii
constituitorului de a-i fi administrate bunurile în mod
eficace în interesul unui terþ sau al lui însuºi.
În conformitate cu prevederile art. 774 din
Noul Cod civil, fiducia poate fi legalã, stabilitã prin
lege, sau contractualã, aceasta trebuind sã fie expresã,
spre deosebire de reglementarea trust-ului din sistemul
anglo-saxon, care poate fi instituit ºi de cãtre judecãtor.
În aceastã prevedere a fost preluat conþinutul art. 2012
din Codul Civil Francez16: „dacã bunurile, drepturile
sau garanþiile transferate în patrimoniul fiduciarului
depind de comunitatea de bunuri existentã între soþi sau
de o indiviziune, contractul de fiducie se stabileºte prin
act autentic sub sancþiunea nulitãþii”, cu diferenþa cã
obligativitatea formei autentice are o aplicare mai
limitatã în dispoziþiile franceze.

13.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15.07.2011, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr.
71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil;
14.
Loi no 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie – www.legifrance.gouv.fr;
15.
Asist. univ. drd. Hunor Burian « Fiducia în lumina Noului Cod Civil » -Revista Romano-Maghiarã de ªtiinþe Juridice nr. 1/2011 – pag 32-35;
16.
Loi no 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie – www.legifrance.gouv.fr;
17.
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15.07.2011 cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr.
71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil.

59

Noul Cod Civil reglementeazã, în principal,
17
fiducia contractualã . Ori de câte ori legiuitorul doreºte
sã instituie o fiducie legalã, va putea sã facã referire la
reglementarea din Titlul IV ºi sã prevadã eventuale
dispoziþii derogatorii de la aceastã reglementare.
Aceastã regulã este instituitã de prevederile art. 774
alin. (2), care nu se regãseºte în Codul Civil Francez, ºi
a fost adaugatã pentru a înlãtura – în concepþia
legiuitorului român – orice confuzie în legãturã cu
reglementarea generalã ºi normele speciale referitoare
la fiducie. Prin formularea articolului se pune problema
unui conflict între o lege specialã ºi Noul Cod Civil,
respectiv, care normã juridicã va prevala. Existã
posibilitatea ca prin aplicarea principiului specialia
generalibus derogant, sã se ajungã în situaþia ca
prevederile Noului Cod Civil, care instituie
obligativitatea formei autentice sã-i prevaleze
dispoziþiei legii speciale, care nu impune aceastã
cerinþã.
Art. 775 din Noul Cod Civil prevede cã un
contract de fiducie este lovit de nulitate absolutã, dacã
prin el se realizeazã o liberalitate indirectã în folosul
beneficiarului, interzicându-se, aºadar, liberalitãþi
indirecte. Prin contractul de fiducie se poate realiza o
liberalitate directã în folosul beneficiarului, cu
respectarea tuturor condiþiilor de fond ºi de formã ce se
impun. Liberalitãþile indirecte sunt acte juridice
încheiate nesimultan cu intenþia de a gratifica, dar
înfãptuite pe calea unui alt act juridic decât contractul
de donaþie. Liberalitãþile indirecte cele mai frecvente

18.
19.

sunt: renunþarea la drept, remiterea de datorie,
stipulaþia pentru altul. La data autentificãrii, notarul
public18 ar trebui sã-i punã în vedere constituitorului
prevederile art. 775 din Noul Cod Civil.
În formularea art. 776 din Noul Cod Civil,
pãrþile contractului de fiducie sunt: constituitorul ºi
fiduciarul. Constituitor poate fi atât o persoanã fizicã,
cât ºi una juridicã, fãrã ca legea sã impunã o limitare a
calitãþii de constituitor. Fiind însã vorba de înstrãinarea
unor bunuri ºi drepturi patrimoniale, constituitorul
trebuie sã aibã capacitate de exerciþiu. Potrivit
dispoziþiilor art. 778 (preluate din art. 2017 din Codul
Civil Francez), constituitorul are posibilitatea de a
desemna o persoanã care sã îi supravegheze executarea
contractului de fiducie ºi sã-i exercite drepturile nãscute
din contract. Raþiunea acestei prevederi rezidã din
faptul cã legiuitorul nu a limitat sfera persoanelor care
au calitatea de constituitor. Deoarece ºi persoanele
fizice pot avea aceastã calitate, multe dintre ele neavând
competenþa necesarã pentru a supraveghea derularea
unui contract de fiducie, recurgerea la serviciile unui
terþ este justificatã. În privinþa fiduciarului legiuitorul
impune limitari cu privire la calitatea de fiduciar, cu
scopul de a a evita operaþiunile de spãlare de bani ºi
evaziunea fiscalã, întrucât experienþa internaþionalã în
materie aratã cã fiducia (trust-ul) este o instituþie care
poate fi folositã pentru a ascunde operaþiunile de spãlare
de bani ºi operaþiunile de evaziune fiscalã.
Ca atare, limitarea sferei persoanelor care pot
avea calitatea de fiduciar la anumite categorii de

Îndumar notarial la Codul Civil al României, publicat de Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, 2011;
Asist. univ. drd. Hunor Burian «Fiducia în lumina Noului Cod Civil» - Revista Romano-Maghiarã de ªtiinþe Juridice nr. 1/2011 – pag. 36.
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persoane diminueazã acest risc, întrucât persoanele
menþionate în text sunt supuse unui control riguros din
partea unor autoritãþi specializate, cum sunt de
exemplu: Banca Naþionalã a României, Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare ºi Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor19. Astfel, potrivit
prevederilor art. 776 alin (2) ºi (3), fiduciari pot fi
instituþiile de credit, societãþile de investiþii ºi de
administrare a investiþiilor, societãþile de servicii de
investiþii financiare, societãþile de asigurare ºi
reasigurare, totodatã notarii publici ºi avocaþii.
Enumerarea este limitativã ºi pe cale de consecinþã
nicio altã persoanã nu poate avea calitatea de fiduciar.
S-a exprimat opinia cã raþiunea securitãþii sociale care
stã la baza acestei limitãri, deºi este acceptabilã în
principiu, totuºi este prea rigidã, motiv pentru care ar fi
util ca acestea sã disparã în viitor. Potrivit acestei
opinii, orice persoanã fizicã sau juridicã ar putea
dobândi calitatea de fiduciar, cu condiþia îndeplinirii
unor criterii obligatorii de solvabilitate ºi onorabilitate.
Referitor la calitatea de fiduciar a avocatului,
chiar înainte de reglementarea Noului Cod Civil,
întâlnim referiri la instituþia fiduciei în Legea nr. 51 din
1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de
avocat , reglementãri care trebuie însã adaptate noilor
realitãþi. ªi notarul public poate fi fiduciar, cât timp
existã profesia de notar public20, iar activitatea sa
fiduciarã nu are legaturã cu activitatea profesionalã
reglementatã de legea specialã ºi nu este acoperitã de
asigurarea pentru rãspundere profesionalã. În cazul în
care notarul public acceptã calitatea de fiduciar este
obligat sã anunþe Casa de Asigurãri pentru Garantarea
Responsabilitãþii Civile a Notarilor Publici ºi sã
efectueze demersurile necesare pentru încheierea unui
contract de asigurare specialã a acestei activitãþi.
Dacã constituitor poate fi orice persoanã fizicã
sau juridicã, fiduciarul trebuie sã fie calificat, în sensul
cã nu pot fi fiduciari decât instituþiile de credit,
societãþile de investiþii ºi de administrare a investiþiilor,
societãþile de servicii de investiþii financiare, societãþile
de asigurare ºi de reasigurare, legal înfiinþate, avocaþii
ºi notarii publici.
Potrivit art. 779 din Noul Cod Civil21,
contractul de fiducie trebuie sã menþioneze, sub
sancþiunea nulitãþii absolute:

a) drepturile reale, drepturile de creanþã,
garanþiile ºi orice alte drepturi patrimoniale transferate;
b) durata transferului, care nu poate depãºi 33
de ani, începând de la data încheierii sale;
c) identitatea constituitorului sau a
constituitorilor;
d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;
e) identitatea beneficiarului sau a
beneficiarilor ori cel puþin regulile care permit
determinarea acestora;
f) scopul fiduciei ºi întinderea puterilor de
administrare ºi de dispoziþie ale fiduciarului ori ale
fiduciarilor.
La data autentificãrii contractului de fiducie,
notarul public va verifica existenþa menþiunilor
prevãzute de art. 779 din Noul Cod Civil, sub
sancþiunea nulitãþii absolute22. În cazul în care fiducia
are drept obiect transferul de drepturi reale asupra unui
bun imobil se vor face toate verificãrile necesare
referitoare la titluri de proprietate, sarcini, datorii
fiscale ºi vor fi îndeplinite toate formalitãþile de
opozabilitate prevãzute la art. 781 din Noul Cod Civil.
Art. 780 din Noul Cod Civil instituie, tot sub
sancþiunea nulitãþii absolute, obligaþia fiduciarului de
a înregistra, în termen de o lunã, contractul de fiducie
la organul fiscal competent sã administreze sumele
datorate de fiduciar bugetului general consolidat al
statului ºi la compartimentul de specialitate al autoritãþii
administraþiei publice locale competente, doar în cazul
în care existã drepturi reale imobiliare în masa
patrimonialã fiduciarã.
Când masa patrimonialã fiduciarã cuprinde
drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în
condiþiile prevãzute de lege, sub aceeaºi sancþiune, la
compartimentul de specialitate al autoritãþii
administraþiei publice locale competent pentru
administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale
unitãþilor administrativ-teritoriale, în raza cãrora se aflã
imobilul, dispoziþiile de carte funciarã rãmânând
aplicabile.
Desemnarea ulterioarã a beneficiarului, în
cazul în care acesta nu este precizat chiar în contractul
de fiducie, trebuie sã fie fãcutã, sub aceeaºi sancþiune,
printr-un act scris înregistrat în aceleaºi condiþii. Luând
în considerare principiul simetriei actelor juridice,

20.

Îndumar notarial la Codul Civil al României, publicat de Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, 2011;
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15.07.2011, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr.
71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil;
22 ºi 23
Îndumar notarial la Codul Civil al României, publicat de Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, 2011.
21.
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contractul de fiducie fiind un contract solemn, ºi actul
de desemnare ulterioarã a beneficiarului trebuie sã fie
încheiat în aceleaºi condiþii de solemnitate, prevãzute
pentru încheierea contractului 23.
Dacã pentru transmiterea unor drepturi este
necesarã îndeplinirea unor cerinþe speciale de formã, se
va încheia un act separat cu respectarea cerinþelor
legale. În aceste cazuri, lipsa înregistrãrii fiscale atrage
aplicarea sancþiunilor administrative prevãzute de
lege.
Pentru opozabilitate, potrivit art. 781 din Noul
Cod Civil, contractul de fiducie de înregistreazã, dupã
autentificare, în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale
Mobiliare. Dacã obiectul contractului îl constituie
drepturi reale imobiliare, contractul de fiducie se
înscrie ºi în cartea funciarã, ambele obligaþii fiind în
sarcina notarului public.
Contractul de fiducie înceteazã prin împlinirea
termenului sau prin realizarea scopului urmãrit când
acesta intervine înainte de împlinirea termenului.
Contractul înceteazã, de asemenea, în cazul în care toþi
beneficiarii renunþã la fiducie, iar în contract nu s-a
precizat cum vor continua raporturile fiduciare într-o
asemenea situaþie. Declaraþiile de renunþare sunt
supuse aceloraºi formalitãþi de înregistrare ca ºi
contractul de fiducie. Încetarea se produce la data
finalizãrii formalitãþilor de înregistrare pentru ultima
declaraþie de renunþare.
Contractul de fiducie înceteazã ºi în momentul
în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenþei
împotriva fiduciarului sau în momentul în care se
produc, potrivit legii, efectele reorganizãrii persoanei
juridice. Când contractul de fiducie înceteazã, masa
patrimonialã fiduciarã existentã în acel moment se
transferã la beneficiar, iar în absenþa acestuia, la
constituitor. Contopirea masei patrimoniale fiduciare
în patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului se
va produce numai dupã plata datoriilor fiduciare.
Referitor la aceste prevederi se impun unele
precizãri. Astfel, legiuitorul distinge între ipotezele, în
care, în momentul încetãrii fiduciei, existã un
beneficiar, sau nu, fie pentru cã el nu a fost încã
determinat potrivit regulilor din contract, fie pentru cã
persoana fizicã beneficiarã a decedat fãrã moºtenitori
ori persoana juridicã beneficiarã ºi-a încetat existenþa
potrivit legii. În al doilea rând, se precizeazã cã, fiind
vorba despre transferul masei patrimoniale fiduciare,
acesta include nu numai drepturi, ci ºi datorii.
24 ºi 25
26

Transferul datoriilor nu prejudiciazã creditorii
fiduciari, întrucât ei se vor putea îndestula din masa
fiduciarã ºi dupã transferul ei cãtre beneficiar sau
constituitor, în aceleaºi condiþii în care o puteau face
înainte de transfer. Tot în ideea protejãrii intereselor
creditorilor fiduciari, se stipuleazã cã se menþine
separaþia masei fiduciare faþã de restul patrimoniului
beneficiarului sau al constituitorului pânã în momentul
plãþii datoriilor fiduciare. Ca urmare, nici creditorii
fiduciari nu se vor putea îndestula din bunurile proprii
ale beneficiarului sau ale constituitorului, nici creditorii
acestora din urmã nu se vor putea îndestula din masa
24
fiduciarã înainte de contopire .
Instituþia fiduciei îºi poate gãsi aplicabilitatea
practicã în diferite domenii investiþionale ºi de afaceri,
în principal, în domeniul investiþiilor financiare, prin
reducerea semnificativã a costurilor în dezvoltarea de
noi investiþii. De exemplu, dacã o societate comercialã,
din categoria celor care pot avea calitatea de fiduciar,
doreºte sã dezvolte o afacere, prin contractul de fiducie
poate sã diminueze semnificativ costurile intermediare,
pe care le-ar avea atunci când ar fi nevoitã sã constituie
o societate comercialã distinctã. Fiducia ar putea
soluþiona ºi situaþiile de incompatibilitate la nivelul
societãþilor comerciale, prin numirea pe perioadã
determinatã a menþinerii cazului de incompatibilitate, a
unui fiduciar. Fiducia poate constitui soluþia ºi în cazul
unui proces, când numirea unui fiduciar poate fi mai
utilã decât mãsura sechestrului. În acest fel, debitoarea
îsi poate continua activitatea, realizând chiar ºi profit.
Fiducia este aplicabilã ºi în cazul în care o persoanã
moºteneºte, de exemplu, un imobil, dar nu dispune de
capacitatea necesarã (fie din cauzã cã este minor, fie cã
nu are cunoºtinþe în materie) de a-l administra 25.
Tot aceastã instituþie îi oferã posibilitatea
asociatului unei societãþi comerciale de a se retrage
temporar din sfera afacerilor, transferând în acest timp
fiduciarului sarcina administrãrii patrimoniului. Pentru
a permite utilizarea cât mai diversã a acestei instituþii,
Noul Cod Civil nu detaliazã scopul pentru care fiducia
poate fi constituitã. Singura condiþie impusã este aceea
ca fiducia sã nu reprezinte o liberalitate (transfer cu titlu
gratuit, al unor bunuri sau drepturi) fãcutã de
constituitor în favoarea beneficiarului. Astfel, fiducia
nu va putea fi utilizatã în multe dintre cazurile în care
trust-ul îºi gãseºte aplicare26 (spre exemplu, alocarea de
bunuri sau fonduri în vederea realizãrii unor activitãþi în
scop caritabil, sau în scopul gratificãrii unui membru al
familiei constituitorului, etc.).

Asist. univ. drd. Hunor Burian: «Fiducia în lumina Noului Cod Civil» - Revista Romano-Maghiarã de ªtiinte Juridice nr. 1/2011 – pag 47-48;
Avocat Oana Ureche – articol publicat pe 19.10.2011 pe site-ul www.noulcodcivil.ro.
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Banca Naþionalã a României

1) Lipsa calitãþii procesuale pasive a Bãncii
Naþionale a României – Centrala Incidentelor de Plãþi în
litigiile privind anularea incidentelor de platã întemeiate
pe dispoziþiile Regulamentului nr.1/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a
României a Centralei Incidentelor de Plãþi;
indisponibilizarea conturilor bancare ale societãþii
reclamante ca efect a emiterii de cãtre Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã a unei adrese de înfiinþare a
popririi pentru stingerea unor creanþe fiscale ºi raportarea
la Centrala Incidentelor de Plãþi, de cãtre persoana
declarantã, a incidentului de platã apãrut ca urmare a
disponibilului insuficient rãmas în conturile societãþii
reclamante, în conformitate cu dispoziþiile art.13 din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.1/2001;
atributul exclusiv al Bãncii Naþionale a României, în
exercitarea atribuþiilor sale privind supravegherea
instituþiilor de credit, de a aplica amenda stipulatã de
prevederile art. 56 alin.1 teza finalã din Regulamentul
Bãncii Naþionale a României, nr.1/2001 ºi de a sancþiona
persoana declarantã pentru încãlcarea prevederilor
art.111 ºi urm. din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr.99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului, instanþa de judecatã nefiind în mãsurã a se
substitui autoritãþii de supraveghere. (sentinþa comercialã
nr. 5180/21.04.2011 pronunþatã de Tribunalul Bucureºti,
Secþia a VI-a comercialã, dosar nr. 58446/3/2010).
Cuvinte-cheie: Centrala Incidenþelor de Plãþi
anulare, indisponibilizarea conturilor bancare.

P

rin sentinþa comercialã nr.
5180/21.04.2011, pronunþatã în dosarul
nr. 58446/3/2010, Tribunalul Bucureºti,
Secþia a VI-a comercialã a respins acþiunea privind pe
reclamanta S.C. X S.R.L. ºi pe pârâta Banca Z S.A.,
apreciind ca neîntemeiat primul capãt al cererii prin care
reclamanta S.C. X S.R.L. a chemat în judecatã pârâtele
Banca Z S.A. ºi Banca Naþionalã a României – Centrala
Incidentelor de Plãþi, solicitând instanþei sã dispunã
obligarea Bãncii Z S.A., în calitate de persoanã
declarantã, la anularea din Centrala Incidentelor de Plãþi a
înscrierii pretinsului incident de platã privind biletele la
ordin nr. XXX ºi nr. YYY înscris pe numele societãþii
reclamante, incident survenit ca urmare a culpei exclusive
a persoanei declarante. În ceea ce priveºte capetele de
cerere referitoare la sancþionarea Bãncii Z S.A., prin
aplicarea amenzii stipulate de prevederile art. 56 alin. 1
teza finalã din Regulamentul Bancii Naþionale a României
nr.1/2001, ca urmare a încãlcãrii de cãtre Banca Z S.A. a
obligaþiei de comunicare cãtre reclamantã a incidentului de
platã, precum ºi sancþionarea acesteia, pentru încãlcarea
prevederilor art. 111 ºi urmãtoarele din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind
instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului, tribunalul a
reþinut cã, potrivit dispoziþiilor art. 225 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006, numai
Bãncii Naþionale a României îi revine competenþa de a
dispune faþã de o instituþie de credit sau faþã de persoanele
responsabile care încalcã dispoziþiile legii, regulamentele
emise în aplicarea legii, precum ºi competenþa de a aplica
mãsurile necesare ºi de a stabili sancþiunile
corespunzãtoare.
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În acelaºi timp, dispoziþiile art. 62 din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2001
prevãd cã încãlcarea disciplinei bancare prevãzute la art.
56 - 60 din acelaºi regulament se constatã de cãtre
persoanele din cadrul Direcþiei Supraveghere din cadrul
Bãncii Naþionale a României, sancþiunile fiind aplicate de
cãtre conducerea executivã a Bãncii Naþionale a
României. Instanþele judecãtoreºti nu au competenþa de a
constata ºi de a aplica sancþiunile cerute de societatea
reclamantã, astfel încât aceste capete de cerere au fost
respinse. Totodatã, în temeiul art. 274 Codul de
procedurã civilã, tribunalul a respins ca neîntemeiat ºi
capãtul de cerere accesoriu, referitor la plata cheltuielilor
de judecatã, pârâta Banca Z S.A. necãzând în pretenþii.
În preambulul sentinþei comerciale menþionate se
aratã cã reclamanta, în motivarea cererii, a precizat cã a
fost înºtiinþatã la data de 16.09.2010 de cãtre
reprezentantul legal al societãþii S.C. Y S.R.L., societate
cu care reclamanta desfãºoarã relaþii comerciale, în
calitate de furnizoare, despre blocarea conturilor bancare
deþinute de aceasta la Banca Z S.A. Aceasta din urmã, la
rândul sãu, a aflat despre blocarea conturilor reclamantei
de la reprezentanþii Bãncii Z S.A. – Sucursala Buzãu, cu
ocazia deplasãrii, la data de 16.09.2010, la sediul
Sucursalei Buzãu, în vederea depunerii a douã adrese prin
care solicita retragerea din circuitul bancar a douã bilete la
ordin emise de cãtre reclamantã, întrucât aceasta
efectuase deja plata corespunzãtoare sumelor stipulate în
biletele la ordin, iar scadenþa acestora urma sã fie la data
de 17.09.2010. În aceeaºi zi, reprezentantul reclamantei
s-a deplasat la Banca Z S.A. – Sucursala Bucureºti, pentru
a solicita informaþii cu privire la motivul indisponibilizãrii
conturilor bancare deþinute de Banca Z S.A.
Reprezentanþii Bãncii Z S.A. – Sucursala Bucureºti au
comunicat reclamantei faptul cã la data de 14.09.2009 s-a
emis de cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã o
adresã de înfiinþare a popririi asupra conturilor
reclamantei.
Instanþa a mai reþinut cã respectiva adresã de
înfiinþare a popririi emisã de Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã nu i-a fost comunicatã reclamantei
de cãtre Banca Z S.A., în calitate de terþ poprit, decât la
data de 15.10.2010. Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã a transmis cãtre Banca Z S.A. adresa din data de
17.09.2010 prin care a solicitat ca Banca Z S.A. sã
dispunã sistarea executãrii silite în privinþa reclamantei.
S-a mai precizat faptul cã adresa anterior
menþionatã a fost emisã urmare a verificãrii de cãtre
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã a evidenþelor
înregistrãrilor tuturor plãþilor/documentelor existente la
nivelul societãþii reclamante, fiind identificatã de fapt o
eroare cu privire la documentele depuse la nivelul
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, nicidecum o
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restanþã la plata contribuþiilor necesar a fi virate la bugetul
de stat.
La data de 15.09.2010 Banca Z S.A. a retras ºi a
virat în beneficiul Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã suma de 4.096,73 lei, iar la data de 16.09.2010,
Banca Z S.A. a retras întreg disponibilul bãnesc aflat în
contul reclamantei – suma de 29.753,34.
Retragerea sumelor de bani din contul bancar al
reclamantei trebuie sã se realizeze dupã trecerea unui
termen de 15 zile de la data la care Banca Z S.A., în
calitate de terþ poprit, fusese înºtiinþat prin adresa de
înfiinþare a popririi.
Retragerea ºi virarea de cãtre Banca Z S.A., în
beneficiul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, a
întregului disponibil bãnesc se impunea a fi sancþionatã,
patrimoniul reclamantei fiind grav afectat, iar relaþiile
comerciale ºi raporturile de muncã ale reclamantei cu
angajaþii fiind grav vãtãmate.
În sentinþa comercialã, instanþa a reþinut cã,
potrivit susþinerilor reclamantei, Banca Z S.A. a încãlcat
flagrant dispoziþiile art. 56 alin. 1 teza finalã din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2001,
fapt ce atrage sancþionarea Bãncii Z S.A. cu obligarea la
plata amenzii de 5.000 lei, conform dispoziþiilor legale
invocate. De asemenea, Banca Z S.A. a încãlcat obligaþia
de a respecta confidenþialitatea informaþiilor, furnizând
unei terþe persoane aspecte legate de conturile bancare ale
reclamantei, informaþii ce nu pot fi dezvãluite decât
reprezentanþilor societãþii. În consecinþã, reclamanta
apreciazã cã se impune sancþionarea Bãncii Z S.A. pentru
încãlcarea prevederilor art. 111 ºi urmãtoarele din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului.
În drept, reclamanta a invocat dispoziþiile
Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 1/2001,
ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 ºi
prevederile Codului de procedurã civilã.
În dovedirea cererii, reclamanta a depus
înscrisuri, anexate în copie cererii de chemare în judecatã.
Referitor la apãrãrile formulate de cãtre pârâta
Banca Naþionalã a României, instanþa comercialã reþine cã
aceasta a invocat prin întâmpinare excepþia lipsei calitãþii
procesuale pasive, arãtând cã, Banca Naþionalã a
României, potrivit atribuþiilor ºi competenþelor stabilite
prin art. 2, alin. 2, lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bãncii Naþionale a României, asigurã promovarea
ºi monitorizarea bunei funcþionãri a sistemelor de plãþi
pentru asigurarea stabilitãþii financiare”. În conformitate
cu dispoziþiile art. 22 ºi art. 24 din Legea nr.312/2004,
atribuþiile Bãncii Naþionale a României privind
monitorizarea sistemelor de plãþi, inclusiv a
instrumentelor de platã, cât ºi acelea privind prevenirea ºi
limitarea riscurilor de platã se materializeazã în emiterea

României sã anuleze incidentul de platã înscris pe numele
societãþii reclamante ca urmare refuzului la platã a celor 2
bilete la ordin, pârâta Banca Naþionalã a României aratã
cã, în speþã, calitate procesualã pasivã are numai pârâta
Banca Z S.A., ca ºi persoanã declarantã. În situaþia în care
instanþa de judecatã va aprecia cã înscrierea incidentelor
de platã produse cu cele 2 bilete la ordin emise de cãtre
societatea reclamantã au fost operate cu încãlcarea
procedurii prevãzute în Regulamentului Bancii Naþionale
a României nr.1/2001, va da o hotãrâre prin care va obliga
persoana declarantã, Banca Z S.A., sã anuleze incidentul
de platã, aceasta din urmã fiind obligatã sã transmitã la
Centrala Incidentelor de Plãþi, în aceeaºi zi bancarã,
hotãrârea judecãtoreascã definitivã în baza cãreia a fãcut
anularea, astfel cum prevede art.38 din Regulamentul
Bãncii Naþionale a României nr.1/2001.
În susþinerea excepþiei lipsei calitãþii procesuale
pasive a Bãncii Naþionale a României, s-a depus Decizia
nr.974/2008 a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
pronunþatã în dosarul nr.22886/3/2005.
Legitimitatea procesualã pasivã nu poate fi
recunoscutã decât unei pãrþi faþã de care actul normativ, în
speþã Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.1/2001, stabileºte anumite obligaþii în raport de
obiectul acþiunii. Or, în sarcina Bãncii Naþionale a
României nu sunt stabilite obligaþii legale prin
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.1/2001 în
ceea ce priveºte anularea incidentelor de platã înscrise în
Centrala Incidentelor de Plãþi, motiv pentru care pârâta
apreciazã cã nu este întemeiatã menþinerea Bãncii
Naþionale a României în cauzã nici pentru opozabilitate.
Faþã de cele arãtate, Banca Naþionalã a României
a solicitat respingerea acþiunii faþã de aceasta, ca fiind
introdusã împotriva unei persoane fãrã calitate procesualã
pasivã.
În apãrãrile formulate pe fondul cauzei, pârâta
Banca Naþionalã a României a solicitat instanþei sã
respingã acþiunea ca neîntemeiatã, având în vedere cã, la
data introducerii la platã a celor douã bilete la ordin, nu
exista suficient disponibil în conturile societãþii
reclamante deschise la societatea bancarã pârâtã, fapt ce a
determinat raportarea temeinicã ºi legalã a incidentului de
platã în Centrala Incidentelor de Plãþi, de cãtre aceastã
instituþie de credit, în calitate de persoanã declarantã, în
conformitate cu dispoziþiile art.13 din Regulamentul
Bãncii Naþionale a României nr.1/2001.
Pentru susþinerea solicitãrii sale, pârâta Banca
Naþionalã a României a arãtat, în continuare, cã biletul la
ordin este un titlu de credit prin care societatea
reclamantã, în calitate de emitent, s-a obligat sã plãteascã
beneficiarului S.C. K S.R.L., cu care derula relaþii
comerciale, sau la ordinul acestuia din urmã, o sumã de
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bani la scadenþã, respectiv la data de 17.09.2010, într-un
anumit loc specificat sau, în lipsa acestuia, la locul arãtat
lângã numele emitentului biletului la ordin, astfel cum
prevede Legea nr.58/1934 privind cambia ºi biletul la
ordin.
În ceea ce priveºte poprirea instituitã pe conturile
societãþii reclamantei, de cãtre societatea bancarã pârâtã,
ca urmare a adresei privind înfiinþarea popririi comunicatã
de cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, pârâta
Banca Naþionalã a României a arãtat cã instituþia de credit,
în calitate de terþ poprit, avea obligaþia înfiinþãrii popririi
din momentul înregistrãrii adresei de înfiinþare, cu
precizarea zilei ºi orei primirii, precum ºi de a plãti
organului fiscal de îndatã, sau dupã data la care creanþa a
devenit exigibilã, suma reþinutã ºi cuvenitã, în contul
indicat de organul de executare, în conformitate cu art.149
alin.8 ºi alin.9 din Ordonanþa Guvernului nr.92/2007
privind Codul de procedurã fiscalã. Prin urmare, instituþia
de credit nu avea obligaþia virãrii sumelor indisponibilizate
prin poprire, în termen de 15 zile de la data înfiinþãrii
popririi, astfel cum pretinde reclamanta, aceasta fiind în
eroare în ceea ce priveºte normele legale incidente în
cauzã, nefiind aplicabile dispoziþiile Codului de procedura
civilã în materie de poprire, invocate de reclamantã în
pagina 6 a cererii de chemare în judecatã, ci cele ale
Codului de procedurã fiscalã în materie, fiind vorba despre
o creanþã fiscalã, datoratã bugetului de stat.
Potrivit art.149, alin.5 din Ordonanþa Guvernului
nr.92/2007 privind Codul de procedurã fiscalã, „Poprirea
asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane
juridice se înfiinþeazã de cãtre organul de executare,
printr-o adresã care va fi comunicatã terþului poprit,
dispoziþiile art. 44 cu privire la comunicarea actului
administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzãtor.
Totodatã, va fi înºtiinþat ºi debitorul despre înfiinþarea
popririi.”Potrivit art.149, alin.11, dispoziþiile anterior
invocate sunt aplicabile ºi în cazul stingerii creanþelor
fiscale, în situaþia debitorilor titulari de conturi bancare.
Se constatã cã obligaþia de înºtiinþare a debitorului S.C. X
S.R.L. cu privire la înfiinþarea popririi asupra
disponibilitãþilor bãneºti existente în conturile sale
deschise la societatea bancarã pârâtã revenea, potrivit
legii, organului de executare fiscalã ºi nu terþului poprit
banca Z S.A., astfel cum, în mod neîntemeiat, a pretins
reclamanta în pagina 3 a cererii de chemare în judecatã.
Potrivit art.149, alin.12, „Din momentul
indisponibilizãrii, respectiv de la data ºi ora primirii
adresei de înfiinþare a popririi asupra disponibilitãþilor
bãneºti, bãncile nu vor proceda la decontarea
documentelor de platã primite, respectiv la debitarea
conturilor debitorilor, ºi nu vor accepta alte plãþi din
conturile acestora pânã la achitarea integralã a

obligaþiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinþare a
popririi, cu excepþia sumelor necesare plãþii drepturilor
salariale”, orice platã fãcutã cu încãlcarea acestor
prevederi legale fiind sancþionatã cu nulitatea.
Faptul cã a intervenit înfiinþarea de poprire
comunicatã de cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã asupra disponibilitãþilor bãneºti existente în
conturile societãþii reclamante deschise la societatea
bancarã pârâtã ºi cã aceastã situaþie a determinat
inexistenþa disponibilului bãnesc necesar acoperirii
contravalorii celor douã bilete la ordin, scadente la data de
17.09.2010, nu reprezintã, în opinia susþinutã de pârâta
Banca Naþionalã a României prin întâmpinare, un motiv
care sã absolve societatea reclamantã de rãspundere faþã
de beneficiarul biletelor la ordin, obligaþia de platã faþã de
acesta fiind menþinutã, prin efectul legii, pânã la data
scadenþei celor douã bilete la ordin. Într-o astfel de
situaþie, apreciem cã reclamanta avea obligaþia de a
respecta disCentralei Incidentelor de Plãþilina financiar
bancarã ºi de a asigura în conturile sale un sold care sã
acopere în întregime obligaþiile de platã asumate, pe care
sã îl menþinã pânã la data scadenþei acestora, astfel încât
obligaþiile sale sã poatã fi stinse prin platã, iar societatea
reclamantã sã evite sancþionarea sa prin înscrierea în
Centrala Incidentelor de Plãþi.
Din Anexa 4 la cererea de chemare în judecatã
rezultã cu claritate faptul cã pârâta Banca Naþionalã a
României a comunicat societãþii reclamante, la solicitarea
acesteia din urmã, faptul cã aceasta nu are abilitarea de a
interveni în raporturile juridice existente între instituþiile
de credit ºi clienþii acestora, persoane fizice sau juridice ºi
cã anularea unui incident de platã înscris în Centrala
Incidentelor de Plãþi se face în conformitate cu art.36,
alin.2 din Regulamentul Bãncii Naþionale a României,
nr.1/2001 privind organizarea ºi funcþionarea la Banca
Naþionalã a României a Centralei Incidentelor de Plãþi,
aceasta putând fi solicitatã doar de cãtre persoana
declarantã, în speþã pârâta Banca Z S.A., din oficiu sau în
baza unei hotãrâri judecãtoreºti definitive. Prin urmare, sa apreciat ca neîntemeiatã chemarea în judecatã a pârâtei
Banca Naþionalã a României, prin Centrala Incidentelor
de Plãþi, aceasta neavând calitate procesualã pasivã în
prezenta cauzã ºi nefiind necesar a fi chematã pentru
opozabilitate, astfel cum aratã reclamanta, întrucât
aceastã instituþie nu poate fi parte a unui raport juridic
procesual, atâta timp cât aceasta nu este parte a raportului
juridic de drept material guvernat de cadrul legal stabilit
prin Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.1/2001, în ceea ce priveºte anularea incidentelor de
platã.
În ceea ce priveºte cele douã capete de cerere
privind solicitarea de sancþionare a pârâtei Banca Z S.A.,

registrele, conturile ºi orice alte documente ale
instituþiilor de credit autorizate, pe care le considerã
necesare.
În ceea ce priveºte inadmisibilitatea capãtului de
cerere privind aplicarea sancþiunii prevãzute de art.56,
alin.1, teza finalã din Regulamentul Bãncii Naþionale a
României nr.1/2001, privind organizarea ºi funcþionarea
la Banca Naþionalã a României a Centralei Incidentelor de
Plãþi, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, au fost
invocate ºi dispoziþiile art.164 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, potrivit cu care:
„În scopul protejãrii intereselor deponenþilor ºi
al asigurãrii stabilitãþii ºi viabilitãþii întregului sistem
bancar, Banca Naþionalã a României asigurã
supravegherea prudenþialã a instituþiilor de credit
persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor
acestora înfiinþate în alte state membre ori în state terþe,
prin stabilirea unor norme ºi indicatori de prudenþã
bancarã ºi urmãrirea respectãrii acestora ºi a altor
cerinþe prevãzute de lege ºi de reglementãrile aplicabile,
atât la nivel individual, cât ºi la nivel consolidat sau subconsolidat, dupã caz, în vederea prevenirii ºi limitãrii
riscurilor specifice activitãþii bancare.”
În aplicarea acestor dispoziþii legale, Banca
Naþionalã a României a prevãzut în art.62 din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.1/2001
urmãtoarele:
„(1) Încãlcarea disCentralei Incidentelor de
Plãþilinei bancare prevãzute la art.56-60 se constatã de
cãtre persoanele din cadrul Direcþiei Supraveghere,
anume împuternicite de Consiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României.
(2) Sancþiunile se aplicã de conducerea executivã
a Bãncii Naþionale a României, iar sumele aferente se
vireazã la bugetul de stat.”
În concluzie, pe fondul cauzei, în raport de
situaþia de fapt ºi de drept prezentatã, pârâta Banca
Naþionalã a României a apreciat cã, în mod corect, banca
declarantã a procedat la notificarea producerii unui
incident de platã ºi la înscrierea acestuia în Centrala
Incidentelor de Plãþi, solicitarea de anulare a acestor
înscrieri din Centrala Incidentelor de Plãþi fiind
neîntemeiatã, iar solicitarea de aplicare a sancþiunilor
fiind inadmisibilã.
În considerente, tribunalul a reþinut cã, în
conformitate cu dispoziþiile art. 2, lit. b), din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2001
privind organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a
României a Centralei Incidentelor de Plãþi (C.I.P.),
incidentul de platã reprezintã neîndeplinirea întocmai ºi la
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timp a obligaþiilor participanþilor, înaintea sau în timpul
procesului de decontare a instrumentului de platã, obligaþii
rezultate prin efectul legii ºi/sau al contractului care le
reglementeazã, a cãror neîndeplinire este adusã la
cunoºtinþa Centralei Incidentelor de Plãþi de cãtre
persoanele declarante, pentru apãrarea interesului public.
Astfel, dupã cum rezultã din înscrisurile
înfãþiºate instanþei, la data de 15.09.2010 Banca Z S.A. a
înfiinþat poprirea asupra contului de indisponibilitãþi
deþinut de S.C. Y S.R.L. la aceastã societate bancarã,
pentru suma de 56418 lei, în baza adresei primite de la
Administraþia Finanþelor Publice Sector 2 în data de
10.09.2010. La data de 16.06.2010 a fost viratã suma de
33.840 lei, în baza titlului executoriu nr.
522464/03.06.2010, în contul ROXXXXXXXXX.
Prin adresa din data de 17.09.20190,
Administraþia Finanþelor Publice Sector 2 a comunicat
Bãncii Z S.A. împrejurarea cã s-a dispus sistarea
executãrii silite prin decontare bancarã a popririi nr.
633249/10.09.2010 asupra conturilor S.C. Z S.R.L., ca
urmare a achitãrii obligaþiilor restante.
Reclamanta nu a fãcut dovada culpei societãþii
bancare pârâte în declararea incidentului de platã în
mãsura în care, astfel cum a rezultat din însãºi cererea de
chemare în judecatã, la data introducerii la platã a biletelor
la ordin, nu exista disponibil bãnesc suficient în conturile
societãþii reclamante. În conformitate cu prevederile art.
148, alin. 8 din Codul de procedurã fiscalã, poprirea se
considerã înfiinþatã din momentul adresei de înfiinþare a
popririi de cãtre terþul poprit, în acest sens, terþul poprit
fiind obligat sã înregistreze atât ziua, cât ºi ora primirii
adresei de înfiinþare a popririi. În conformitate cu
dispoziþiile art. 148, alin. 9 din Codul de procedurã
fiscalã, dupã înfiinþarea popririi, terþul poprit este obligat
sã plãteascã organului fiscal, de îndatã sau dupã data la
care creanþa devine exigibilã, suma reþinutã ºi cuvenitã, în
contul indicat de organul de executare.
Totodatã, în conformitate cu prevederile art. 148,
alin. 11 din Codul de procedurã fiscalã, pentru stingerea
creanþelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot
fi urmãriþi prin poprire asupra sumelor din conturile
bancare, caz în care, odatã cu comunicarea cãtre debitor a
somaþiei ºi a titlului executoriu, o copie certificatã de pe
acest titlu va fi comunicatã bãncii la care se aflã deschis
contul debitorului. Conform art. 148, alin. 12, Codul de
procedurã fiscalã, în mãsura în care este necesar, pentru
achitarea sumei datorate la data sesizãrii bãncii, sumele
existente, precum ºi cele viitoare provenite din încasãrile
zilnice în conturile în lei ºi în valutã sunt indisponibilizate,
potrivit alin. 11 al aceluiaºi articol. Din momentul
indisponibilizãrii, bãncile nu mai pot proceda la
decontarea instrumentelor de platã primite, respectiv la

debitarea conturilor debitorilor.
Potrivit art. 148, alin. 14, Cod procedurã fiscalã,
dacã debitorul face plata în termenul prevãzut în somaþie,
organul de executare va înºtiinþa de îndatã, în scris,
bãncile pentru sistarea totalã sau parþialã a
indisponibilizãrii conturilor. Raportat la aceste prevederi
legale, instanþa a constatat cã societãþii bancare pârâte nu-i
revenea obligaþia, astfel cum, în mod greºit, a susþinut
reclamanta, de a vira sumele indisponibilizate în termen
de 15 zile, de la data înfiinþãrii popririi. În acelaºi timp,
instanþa a apreciat cã obligaþia de comunicare a titlului
executoriu revine organului de executare, conform art. 44
ºi art. 148, alin. 5 Cod procedurã fiscalã ºi nu terþului
poprit. Susþinerile reclamantei, în sensul cã aceasta a
solicitat societãþii bancare pârâte retragerea din circuitul
bancar a celor douã bilete la ordin, ca urmare a faptului cã
sumele aferente acestora erau deja achitate, precum ºi cele
în sensul cã Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã a
identificat o eroare cu privire la documentaþia depusã,
nefiind vorba de o restanþã la plata contribuþiilor nu au fost
dovedite, astfel cum cer dispoziþiile art. 1169 Cod civil ºi
cele ale art. 129 Cod procedurã civilã. Totodatã, instanþa
constatã cã, astfel cum rezultã chiar din afirmaþiile
reclamantei, formulate prin cererea de chemare în
judecatã, aceasta a aflat de mãsura indisponibilizãrii
anterior derulãrii incidentului de platã, la data de
16.09.2010. Cu toate acestea, nu a asigurat, în timp util,
un disponibil suficient pentru decontarea biletelor la
ordin.
Instanþa de fond constatã, în continuare, cã
reclamanta îºi invocã propria culpã, în contextul în care
mãsura indisponibilizãrii conturilor a fost luatã în situaþia
existenþei unor obligaþii fiscale ce-i incumbau acesteia,
pentru executarea cãrora a fost înfiinþatã poprirea.
Reclamanta a formulat apel împotriva sentinþei
comerciale pronunþate de cãtre instanþa Tribunalului
Bucureºti, în contradictoriu cu intimatele Banca Z S.A. ºi
Banca Naþionalã a României – Centrala Incidentelor de
Plãþi, criticând soluþia instanþei de fond ca nelegalã.
Instanþa de apel a respins apelul ca nefondat, criticile
formulate de cãtre apelantã fiind respinse pe urmãtoarele
considerente:
1. În ceea ce priveºte critica apelantei potrivit
cãreia a fost admisã în mod greºit excepþia lipsei calitãþii
procesuale pasive a pârâtei Banca Naþionalã a României –
Centrala Incidentelor de Plãþi de cãtre instanþa de fond,
apelanta a arãtat cã, potrivit art. 36 alin. 2 din
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2001,
anularea informaþiilor privind incidentele de plãþi
înregistrate în Fiºierul Naþional de Incidente de Plãþi ºi în
Fiºierul Naþional al Persoanelor cu Risc se poate face
numai de cãtre persoanele declarante din proprie iniþiativã

sau la solicitarea instanþelor de judecatã, în urma unei
cereri de anulare ºi cã, în acelaºi sens, s-a pronunþat ºi
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Curtea de Apel a apreciat ca nefondat acest prim
motiv de apel, argumentând în cuprinsul hotãrârii
pronunþatã cã nu existã un text de lege care sã oblige
Centrala Incidentelor de Plãþi din cadrul Bãncii Naþionale a
României sã stea în justiþie în cadrul litigiilor dintre
declarantul incidenþei ºi cel cãzut sub incidenþã. Desigur,
ea ar sta în justiþie dacã i-ar aduce o vinã în acest incident,
însã o astfel de cerere nu existã. Mai mult chiar, textul art.
36, alin. 2 din Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr. 1/2001 invocat de apelantã, nu justificã în niciun fel
calitatea procesualã a Centralei Incidentelor de Plãþi din
cadrul Bãncii Naþionale a României, el statuând doar cine
poate solicita anularea informaþiilor privind incidentele de
platã. Din oficiu, curtea de apel a constatat cã sancþionarea
Bãncii Z S.A. a fost solicitatã a fi fãcutã de cãtre instanþã,
astfel cã nici pentru acest motiv nu s-ar justifica calitatea
procesualã pasivã a Bãncii Naþionale a României. Curtea
de Apel mai aratã cã textele art. 46 - 47 din Regulamentul
Bãncii Naþionale a României nr. 1/2001 invocate de
apelantã nu creeazã o astfel de obligaþie în sarcina
emitentului, ele statueazã doar o putere a Bãncii Naþionale
a României în ceea ce priveºte administrarea informaþiilor
deþinute cu privire la incidentele de platã ºi persoanele care
au acces la aceste informaþii.
2. Potrivit apelantei, prima instanþã a invocat în
drept texte de lege inexistente din Codul de procedurã
fiscalã, întrucât art. 148 are doar 8 alineate ºi nu 12
alineate câte au fost citate de aceasta, iar alin. 7 al aceluiaºi
articol este inaplicabil în speþã.
Cu privire la acest motiv de apel, Curtea a reþinut
cã, într-adevãr existã o greºealã materialã în redactarea
fãcutã de prima instanþã. Aceasta a citat corect alineatele ºi
conþinutul lor, însã în loc de art. 148 trebuia sã scrie art.
149 alin. 8, alin. 9, alin. 11 ºi alin. 14. Aceastã eroare nu
ar justifica însã anularea sentinþei, deoarece regula juridicã
este corect citatã ºi aplicatã, fiind greºit doar numãrul
articolului din Codul de procedurã fiscalã, în loc de art.
149, fiind trecut art. 148.
3. Apelanta criticã hotãrârea de fond ºi pe
motivul cã, în mod greºit, nu a fost reþinutã culpa Bãncii Z
S.A. pentru apariþia incidentului de platã. Aceasta susþine
cã, în mod greºit, Banca Z S.A. a virat suma popritã, fãrã a
aºtepta 15 zile de la data la care a fost înºtiinþatã despre
înfiinþarea popririi, fiind invocat art. 458 Cod Procedurã
civilã. Apelanta aratã cã, potrivit art. 171, alin. 5 Cod
Procedurã fiscalã, eliberarea sau distribuirea sumei
rezultate din executarea silitã se va face numai dupã
trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei,
când organul de executare va proceda, dupã caz, la
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eliberarea sau distribuirea sumei, cu înºtiinþarea pãrþilor ºi
a creditorilor. Apelanta mai aratã cã potrivit art. 149 alin.
5, coroborat cu art. 44, Banca Z S.A. avea obligaþia de a
înºtiinþa pe debitor despre înfiinþarea popririi, iar potrivit
art. 452 C. pr. civ. sunt interzise formele de executare
silitã prin poprire a sumelor de bani necesare plãþii
salariilor.
Curtea de Apel apreciazã cã nici acest motiv de
apel nu este fondat.
Mai întâi, Curtea constatã cã, în speþã, sunt
incidente normele speciale ale popririi unor creanþe fiscale
ºi nu ale creanþelor generale, pentru care se aplicã dreptul
comun. Pârâta Banca Z S.A. a indisponibilizat ºi a virat
banii cãtre Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã în
temeiul adreselor de înfiinþare a popririi dispuse de cãtre
acest creditor. În consecinþã, nu se pot aplica regulile
popririi prevãzute de Codul de procedurã civilã, respectiv
art. 458 invocat de apelantã. De asemenea, pentru acelaºi
argument, nu se aplicã nici textul art. 452 Cod procedurã
civilã, întrucât art. 149 alin. 1 Cod procedurã fiscalã
dispune “Sunt supuse executãrii silite prin poprire orice
sume urmãribile reprezentând venituri ºi disponibilitãþi
bãneºti în lei ºi în valutã, titluri de valoare sau alte bunuri
mobile necorporale, deþinute ºi/sau datorate cu orice titlu
debitorului de cãtre terþe persoane sau pe care aceºtia le
vor datora ºi/sau deþine în viitor în temeiul unor raporturi
existente.”În plus, nu existã nicio menþiune din care sã
rezulte cã o parte din sumele aflate în depozitul bãncii ar fi
destinate plãþii salariilor.
Curtea de Apel observã cã apelanta a invocat un
alt text, ce nu este incident în cauzã. Regula art. 171, alin.
5 Cod procedurã fiscalã reglementeazã distribuirea
sumelor dupã executarea silitã, prin vânzarea silitã a
bunurilor sechestrate. Este inutil, apreciazã Curtea de
Apel, sã fie aduse alte argumente aplicabile acestui
articol.
Curtea de Apel mai observã cã apelanta
interpreteazã greºit textul art. 149, alin. 5 ºi art. 44 din
Cod procedurã fiscalã atunci când invocã omisiunea
terþului poprit de a fi comunicat actul de înfiinþare a
popririi, arãtând cã, potrivit art. 149, alin. 5 Cod
procedurã fiscalã „poprirea asupra veniturilor debitorilor
persoane fizice sau persoane juridice se înfiinþeazã de
cãtre organul de executare printr-o adresã care va fi
trimisã prin scrisoare recomandatã, cu dovadã de primire,
terþului poprit, împreunã cu o copie certificatã de pe titlul
executoriu. Totodatã, va fi înºtiinþat ºi debitorul despre
înfiinþarea popririi.” De asemenea, potrivit art. 44 alin. 1
Cod procedurã fiscalã actul administrativ fiscal trebuie
comunicat contribuabilului cãruia îi este destinat, alin. 2
enumerând procedurile de comunicare ale actului
administrativ.
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Interpretând articolele invocate, Curtea de Apel
constatã cã Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, în
calitate de creditor, avea obligaþia de a înºtiinþa pe debitor
despre adresa de înfiinþare a popririi, ºi nu terþul poprit.
Nimeni nu poate pretinde terþului poprit, ce nu are nicio
legãturã cu raportul de creanþã dintre debitor ºi creditor, sã
înºtiinþeze pe debitor de existenþa unei popriri.
4. Apelanta a criticat hotãrârea pronunþatã de
instanþa de fond ºi pe considerentul cã, în mod greºit prima
instanþã nu a observat cã S.C. Y S.R.L. ºi S.C. K S.R.L.
au solicitat la data de 16.09.2010 retragerea biletelor la
ordin. La dosarul de apel a fost depusã adresa nr. 4439 din
data de 17.09.2010 emisã de Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã; adresa înregistratã la S.C. K S.R.L.
sub nr. 1238 din data de 16.09.2010 ºi adresa înregistratã
la S.C. Y S.R.L. sub nr. 1047 din data de 16.09.2010.
Prin întâmpinarea depusã în apel, Banca Naþionalã a
României a reiterat apãrãrile formulate la fond în ceea ce
priveºte respingerea acþiunii faþã de aceastã pârâtã ca fiind
formulatã împotriva unei persoane fãrã calitate procesualã
pasivã ºi a cerut respingerea apelului.
Curtea de Apel a constatat, cu privire la acest
motiv de apel, cã intimata Banca Z S.A. nu a depus, nici la
fond ºi nici în apel, actul prin care titularii biletelor la ordin
ar fi solicitat plata acestor titluri. Astfel cum a reþinut ºi
instanþa de fond, reclamanta nu a dovedit cã titularii
creanþelor ar fi solicitat plata creanþelor. Faþã de dovezile
depuse de reclamantã în apel, curtea apreciazã cã nu existã
însã niciun indiciu cã aceste adrese au fost comunicate
bãncii, iar în situaþia în care ar fi fost comunicate, la ce datã
au ajuns la aceasta. În plus, aceste adrese sunt emise la
16.09.2010 ºi la aceeaºi datã a fost viratã suma de 33.840
în baza titlului executoriu nr. 522464/03.06.2010 în contul
ROXXXXXXXXXXXXXX al Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã.
Curtea apreciazã ca nerelevantã ºi adresa
comunicatã Bãncii Z S.A. de cãtre Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã, prin care cea din urmã anunþã cã s-a
dispus sistarea executãrii silite prin decontare bancarã a
popririi înfiinþatã prin adresa din data de 10.09.2010, ca
urmare a achitãrii obligaþiilor restante. O astfel de
comunicare nu schimbã nimic, la o zi dupã ce fusese luatã
mãsura viramentului.
Faþã ºi de dispoziþiile art. 296 Cod procedurã
civilã, Curtea de Apel a respins apelul ca nefondat, aceastã
decizie fiind în prezent irevocabilã prin nerecurare.
Considerãm soluþia pronunþatã de Curtea de Apel
ca fiind întemeiatã, atât în raport de aplicarea cu prioritate
a normelor speciale ale Codului de procedurã fiscalã, în
materie de executare silitã prin poprire, cât ºi în raport de
dispoziþiile art. 36, alin. 2 din Regulamentul Bancii
Naþionale a României nr.1/2001 în ceea ce priveºte
menþinerea soluþiei datã de cãtre instanþa de fond, cu
privire la lipsa calitãþii procesuale pasive a Bãncii
Naþionale a României – Centrala Incidentelor de Plãþi.

JURISPRUDENÞÃ
2) Excepþia insuficientei timbrãri a cererii de
chemare în judecatã având ca obiect obligarea
autoritãþii contractante la încheierea contractului de
achiziþie publicã, formulatã în temeiul Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ.
Cuvinte-cheie: taxa judiciarã de timbru,
contract de achiziþie publicã.

P

rin cererea de chemare în judecatã înregistratã
pe rolul Curþii de Apel Suceava, reclamanta
S.C. X S.R.L. a solicitat obligarea autoritãþii
contractante Banca Naþionalã a României la încheierea
contractului de achiziþie publicã, la valoarea de
925.000 Euro.
Prin întâmpinare, autoritatea contractantã a
invocat excepþia insuficientei timbrãri.
Curtea de Apel Suceava a respins excepþia
insuficientei timbrãri, cu urmãtoarea motivare:
„Cum între pãrþi se deruleazã un contract de
achiziþie publicã încheiat în urma derulãrii celei de-a
doua proceduri de achiziþie publicã, pentru o valoare
de 850.000 euro, iar obiectul acþiunii deduse judecãþii
constã în obligarea la încheierea contractului, conform
primei proceduri de achiziþie publicã, câºtigatã de
reclamantã pentru o valoare de 925.000 euro, instanþa
constatã cã litigioasã este suma de 75.000 euro, iar, la
un curs mediu de schimb de 4,3 lei pentru un euro,
instanþa a pus în vedere reclamantei sã achite o taxã
judiciarã de timbru de 7.336 lei, achitatã de reclamant,
conform art. 2, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 146/1997.”
În mod greºit, Curtea de Apel Suceava a
obligat reclamanta la plata taxei de timbru
corespunzãtoare sumei de 75.000 euro, reprezentând
diferenþa de valoare dintre cele douã contracte,
respectiv contractul la valoarea de 925.000 euro, la
care este obligatã autoritatea contractantã prin cererea
de chemare în judecatã ºi contractul încheiat în urma
celei de-a doua proceduri de achiziþie publicã la
valoarea de 850.000 euro.
Reclamanta a solicitat în mod expres,
obligarea autoritãþii contractante la încheierea
contractului de achiziþie publicã la valoarea de 925.000
euro, iar nu la plata vreunei diferenþe de valoare dintre
cele douã contracte.
În lipsa unei solicitãri de modificare a cererii
principale de chemare în judecatã, instanþa de judecatã
nu putea sã modifice din proprie iniþiativã cererea de
chemare în judecatã a reclamantei.

Luiza Dolofan
Consilier juridic-Direcþia Juridicã
Banca Naþionalã a României

Astfel, potrivit art. 129, Cod procedurã civilã:
„În toate cazurile, judecãtorii hotãrãsc numai
asupra obiectului cererii deduse judecãþii.”
Prevederile legale mai sus invocate sunt
suficient de clare ºi nu permit nicio interpretare
exhaustivã, judecãtorii neavând nicio competenþã în
modificarea obiectului cererii de chemare în judecatã
cu care sunt sesizaþi, singurul îndreptãþit la
modificarea/completarea cererii de chemare în
judecatã, în termenul legal, fiind reclamantul.
Având în vedere cele de mai sus, în mod
greºit, instanþa de judecatã a fãcut aplicarea
prevederilor art. 2, alin. 1, lit. g) din Legea nr.
146/1997 ºi nu a prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea
554/2004, care erau incidente în cauzã.
Art. 17, alin. 2 din Legea nr. 554/2004
reglementeazã în mod expres modul în care se
calculeazã taxa de timbru a acþiunilor:
„Pentru cererile formulate în baza prezentei
legi se percep taxele de timbru prevãzute de Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru cauzele
neevaluabile în bani, cu excepþia celor care au ca
obiect contractele administrative, care se vor taxa la
valoare.”
Reclamanta trebuia obligatã la plata taxei de
timbru la valoarea contractului ºi nu la plata unei taxe
de timbru corespunzãtoare diferenþei de valoare dintre
cele douã contracte, Legea nr. 554/2004 reglementând
în mod clar cum se calculeazã taxa de timbru a cererilor
întemeiate pe aceasta ºi fãrã sã existe nici o altã
trimitere sau referire la Legea nr. 146/1997.
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Reglementãri ale
Bãncii Naþionale a României,
prezentare ºi comentarii
publicate în
Monitorul Oficial al României,
Partea I,
în perioada 1.09.2011-31.12.2011

Daniela Boda
Consilier juridic-Direcþia Juridicã
Banca Naþionalã a României

Rezumat: Materialul cuprinde prezentarea, pe scurt, a
reglementarilor relevante emise de Banca Nationala a
României, în perioada 1 .09.2011 – 31.12. 2011.

Cuvinte-cheie: regulamente, Banca Nationala a
României, credite.

Regulamentul Bãncii Naþionale a României,
nr. 11/06.09.2011 privind clasificarea creditelor ºi
plasamentelor, precum ºi determinarea ºi utilizarea
ajustãrilor prudenþiale de valoare.

scopul stabilirii sumei totale care urmeazã a fi dedusã din
fondurile proprii în vederea determinãrii nivelului total al
acestora.
Potrivit acestui regulament, evaluarea
performanþei financiare a debitorilor, persoane fizice, se
realizeazã potrivit normelor interne ale împrumutãtorilor,
prin încadrarea acestora în categorii care se noteazã de la
A la E, în ordinea descrescãtoare a calitãþii performanþei
financiare. Categoria de performanþã financiarã a
debitorilor, persoane juridice, se determinã cel puþin de
douã ori pe an ºi se menþine pânã la urmãtoarea
reevaluare. În cazul în care împrumutãtorii se gãsesc în
imposibilitatea de a evalua performanþa financiarã a unui
debitor, persoanã juridicã, aceasta se încadreazã direct în
categoria E.
În ceea ce priveºte diminuarea expunerilor pe
baza garanþiilor, regulamentul interzice luarea în
considerare de cãtre împrumutãtori a gajului general,
garanþiilor constituite asupra bunurilor viitoare, precum
ºi a titlurilor emise de debitor sau de cãtre orice entitate
din grupul din care acesta face parte, în vederea
diminuãrii expunerii faþã de debitor.
Pot fi luate în considerare, în vederea diminuãrii
expunerii faþã de debitor, garanþiile care au ca obiect
drepturi de creanþã, însã numai în condiþiile în care sunt
îndeplinite cerinþele legale în vigoare privind garanþiile
reale mobiliare.
Clasificarea expunerilor din credite înregistrate de
împrumutãtori faþã de debitorii din afara sectorului
instituþiilor de credit se face în urmãtoarele cinci
categorii:

n data de 27 septembrie 2011, a fost publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
684,
Regulamentul nr. 11/06.09.2011
privind clasificarea creditelor ºi plasamentelor, precum ºi
determinarea ºi utilizarea ajustãrilor prudenþiale de
valoare.
Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.11/2011 se aplicã, la nivel individual, instituþiilor de
credit, persoane juridice române, ºi sucursalelor din
România ale instituþiilor de credit din state terþe, care,
pentru toate/o parte din expunerile din categoria
creditelor/plasamentelor definite potrivit prezentului
regulament, determinã cerinþe minime de capital pentru
riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordãrii
standard, ºi cuprinde prevederi referitoare la :
Y
clasificarea expunerilor reprezentând
credite/plasamente;
Y
determinarea ajustãrilor prudenþiale de
valoare aferente creditelor/plasamentelor clasificate;
Y
utilizarea ajustãrilor prudenþiale de valoare în
scopul stabilirii valorii la care expunerile reprezentând
credite/plasamente urmeazã a fi luate în calcul în vederea
determinãrii indicatorilor prudenþiali în calculul cãrora
este necesarã utilizarea valorii nete a acestor expuneri;
Y
utilizarea ajustãrilor prudenþiale de valoare în

Î
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®
standard;
®
în observaþie;
®
sub-standard;
®
îndoielnic;
®
pierdere.
Expunerile din credite/plasamente, înregistrate
de împrumutãtori faþã de instituþiile de credit, se clasificã
numai în categoria "standard" sau "pierdere".
Expunerile din credite/plasamente, înregistrate
de împrumutãtori faþã de un anumit debitor, se încadreazã
într-o singurã categorie de clasificare, pe baza
principiului declasãrii prin contaminare, respectiv prin
luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile
individuale de clasificare.
Operaþiunile acoperite, integral ºi pe toatã
durata desfãºurãrii acestora, cu garanþie realã
reprezentând depozit colateral plasat la împrumutãtor,
pot fi excluse din portofoliul operaþiunilor care fac
obiectul clasificãrii ºi determinãrii ajustãrilor prudenþiale
de valoare. Opþiunea se exercitã în mod unitar pentru
toate operaþiunile de acest tip aflate în portofoliu.
Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.11/2011 privind clasificarea creditelor ºi
plasamentelor, precum ºi determinarea ºi utilizarea
ajustãrilor prudenþiale de valoare a intrat în vigoare la 1
octombrie 2011.
Regulamentul nr. 11/2011
din 06.09.2011
privind clasificarea creditelor ºi plasamentelor,
precum ºi determinarea ºi utilizarea ajustãrilor
prudenþiale de valoare
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
684 din 27/09/2011
Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale pct. 202 din
anexa nr. 1 la Ordinul Bãncii Naþionale a României nr.
27/2010 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile
conforme cu Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã, aplicabile instituþiilor de credit, în temeiul
art. 25 alin. (2) lit. a) ºi al art. 48 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Bãncii Naþionale a României, precum ºi
al art. 420 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezentul
regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplicã, la
nivel individual, instituþiilor de credit, persoane juridice
române, ºi sucursalelor din România ale instituþiilor de
credit din state terþe, care, pentru toate/o parte din
expunerile din categoria creditelor/plasamentelor
definite potrivit prezentului regulament, determinã
cerinþe minime de capital pentru riscul de credit, la nivel
individual, potrivit abordãrii standard.
(2) Prezentul regulament reglementeazã:
a) clasificarea expunerilor reprezentând
credite/plasamente;
b) determinarea ajustãrilor prudenþiale de
valoare aferente creditelor/ plasamentelor clasificate;
c) utilizarea ajustãrilor prudenþiale de valoare în
scopul stabilirii valorii la care expunerile reprezentând
credite/plasamente urmeazã a fi luate în calcul în vederea
determinãrii indicatorilor prudenþiali în calculul cãrora
este necesarã utilizarea valorii nete a acestor expuneri;
d) utilizarea ajustãrilor prudenþiale de valoare în
scopul stabilirii sumei totale care urmeazã a fi dedusã din
fondurile proprii în vederea determinãrii nivelului total al
acestora.
Art. 2. - Termenii ºi expresiile de mai jos au
urmãtoarele semnificaþii:
a) instituþii de credit - entitãþi definite potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului, aprobatã, cu
modificãri ºi completãri, prin Legea nr. 227/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) împrumutãtori - instituþiile de credit, persoane
juridice române, ºi sucursalele din România ale
instituþiilor de credit din state terþe, cãrora li se aplicã
prezentul regulament;
c) grupul împrumutãtorului - grupul format din
societatea-mamã, filialele societãþii-mamã ºi filialele
împrumutãtorului;
d) þãri din categoria A - statele membre ale
Uniunii Europene1) ºi þãrile care sunt membre cu drepturi
depline ale Organizaþiei de Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE), precum ºi acele þãri care au încheiat
acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar
Internaþional (FMI) în cadrul acordurilor generale de
împrumut (GAB); în cazul în care o þarã din aceastã
categorie îºi reeºaloneazã datoria publicã externã, þara
respectivã este exclusã din categoria A pe o perioadã de 5
ani;
___________
1
) Pentru scopurile prezentului regulament, România
este tratatã separat de celelalte state membre ale Uniunii
Europene.
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e) bãnci de dezvoltare multilateralã - Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (the
International Bank for Reconstruction and
Development), Societatea Financiarã Internaþionalã (the
International Finance Corporation), Banca Interamericanã de Dezvoltare (the Inter-American
Development Bank), Banca Asiaticã de Dezvoltare (the
Asian Development Bank), Banca Africanã de
Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe
Development Bank), Banca Nordicã de Investiþii (the
Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din
Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (the
European Bank for Reconstruction and Development),
Banca Europeanã de Investiþii (the European Investment
Bank), Fondul European de Investiþii (the European
Investment Fund), Agenþia de Garantare Multilateralã a
Investiþiilor (the Multilateral Investment Guarantee
Agency), Facilitatea Internaþionalã de Finanþare pentru
Imunizare (the International Finance Facility for
Immunisation), Banca Islamicã de Dezvoltare (the
Islamic Development Bank);
f) debitor - entitate faþã de care împrumutãtorul
înregistreazã expuneri din credite ºi/sau plasamente;
g) debitor, persoanã fizicã, expus la riscul
valutar - debitor, persoanã fizicã, ce nu genereazã fluxuri
de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a
creditului, care sã permitã rambursarea la termen a
fiecãrei rate de credit (principal ºi dobândã). Fluxurile de
numerar se ajusteazã în funcþie de gradul de certitudine ºi
de caracterul de permanenþã al acestora;
h) situaþii financiare - situaþiile financiare
anuale ºi periodice, întocmite conform reglementãrilor
emise de Ministerul Finanþelor Publice sau de alte
autoritãþi cu competenþe privind emiterea de
reglementãri similare din România sau alte þãri;
i) serviciul datoriei - numãrul de zile de
întârziere la platã faþã de data scadenþei datoriei;
j) performanþã financiarã - reflectarea
potenþialului economic ºi a soliditãþii financiare ale unei
entitãþi, obþinutã în urma analizãrii unui ansamblu de
factori cantitativi ºi calitativi;
k) iniþiere de proceduri judiciare - cel puþin una
dintre urmãtoarele mãsuri luate în scopul recuperãrii
creanþelor:
1. darea de cãtre instanþã a hotãrârii de
deschidere a procedurii falimentului;
2. declanºarea procedurii de executare silitã faþã
de persoanele fizice sau juridice.
Se aplicã acelaºi regim ºi pentru învestirea cu
formulã executorie a contractelor de credit, contractelor
de garanþie ºi a hotãrârilor judecãtoreºti definitive ce
dispun asupra contractelor de credit, precum ºi asupra
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contractelor de garanþie, dacã este cazul, sau asupra
contractelor de plasament;
l) operaþiuni de înlocuire a expunerilor existente
- operaþiuni definite potrivit Regulamentului Bãncii
Naþionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de
administrare a activitãþii instituþiilor de credit, procesul
intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri ºi
condiþiile de externalizare a activitãþilor acestora, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
m) active-problemã - categorie de active definitã
potrivit Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr.
18/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
n) credite ºi plasamente - categoriile de credite ºi
plasamente care se clasificã de împrumutãtori în
conformitate cu prevederile prezentului regulament,
sistematizate din punctul de vedere al apartenenþei
debitorului la sectorul instituþiilor de credit, precum ºi al
conturilor în care sunt evidenþiate. Acestea sunt
prezentate la secþiunea 1 "Credite", respectiv la secþiunea
a 2-a "Plasamente" din anexa nr. 1;
o) garanþii - garanþiile primite care pot fi luate în
considerare de împrumutãtori pentru diminuarea
expunerii faþã de debitor, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament, sistematizate din punctul de
vedere al categoriei garanþiei, precum ºi al conturilor în
care sunt evidenþiate. Acestea sunt prezentate la secþiunea
a 3-a "Garanþii" din anexa nr. 1.
Garanþiile se împart în urmãtoarele categorii:
1. garanþii personale - se referã la garanþii
furnizate de terþi (de exemplu: cauþiunea, avalul etc.), ce
pot fi încadrate, în funcþie de caracteristicile pe care le
prezintã, dupã cum urmeazã:
1.1. garanþie expresã - protecþia furnizatã de
garanþie este legatã în mod clar de expuneri ce pot fi
identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri
clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecþiei
este clar definit ºi nu poate fi pus la îndoialã;
1.2. garanþie irevocabilã - în afara nerespectãrii
de cãtre cumpãrãtorul protecþiei a obligaþiei de a plãti la
scadenþã costul protecþiei, contractul prin care este
furnizatã protecþia nu conþine nici o clauzã care ar putea sã
permitã furnizorului protecþiei sã anuleze unilateral
garanþia sau ar putea sã conducã la creºterea costului
efectiv al garanþiei;
1.3. garanþie necondiþionatã - contractul prin
care este furnizatã protecþia nu conþine nici o clauzã
asupra cãreia cumpãrãtorul protecþiei (împrumutãtorul)
nu deþine controlul, clauzã care sã poatã scuti garantul de
obligaþia de a plãti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de
zile calendaristice de la data solicitãrii, în cazul în care
obligatul principal nu achitã la termen plata
scadentã/plãþile scadente;
2. garanþii reale - se referã la bunuri corporale

sau necorporale, executabile în orice moment, primite în
garanþie pentru operaþiunile realizate (de exemplu:
ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral,
gajul fãrã deposedare etc.);
3. garanþii reale intrinseci - se referã la garanþii
incluse în caracteristicile operaþiunii înseºi (de exemplu:
valorile primite în cadrul operaþiunilor reverse repo,
titlurile luate cu împrumut garantate cu numerar, bunurile
ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.);
împrumutãtorul înregistreazã garanþiile reale intrinseci
în contul 9981 - Alte valori primite;
p) ajustãri prudenþiale de valoare aferente
creditelor/plasamentelor - ajustãri de valoare aferente
creditelor/plasamentelor, determinate ºi înregistrate
extracontabil, reprezentând nivelul cu care, dupã caz,
trebuie corectate valorile expunerilor din
credite/plasamente în scopul stabilirii valorii la care
acestea urmeazã a fi luate în calcul în vederea
determinãrii indicatorilor prudenþiali ai
împrumutãtorului în calculul cãrora este necesarã
utilizarea valorii nete a acestor expuneri, ºi în funcþie de
care se stabileºte suma totalã care urmeazã a fi dedusã din
fondurile proprii ale împrumutãtorului în vederea
determinãrii nivelului total al acestora;
q) activ financiar reprezentând credit/plasament
- resursã controlatã de împrumutãtori ca rezultat al unor
evenimente trecute ºi de la care sunt aºteptate beneficii
economice viitoare ºi care are un cost/o valoare care
poate fi evaluat(ã) în mod credibil ºi care corespunde
totodatã prevederilor lit. n);
r) valoarea brutã a activului financiar
reprezentând credit/plasament - valoarea la care activul
financiar este evaluat la data recunoaºterii iniþiale minus
rambursãrile de principal, plus sau minus amortizarea
cumulatã, utilizând metoda dobânzii efective, a oricãrei
diferenþe dintre valoarea iniþialã ºi valoarea la scadenþã;
s) ajustãri pentru deprecierea
creditelor/plasamentelor - ajustãri pentru depreciere
determinate potrivit Standardelor internaþionale de
raportare financiarã (IFRS), înregistrate în contabilitate
în conturile prevãzute la secþiunea a 4-a "Ajustãri pentru
deprecierea creditelor/plasamentelor" din anexa nr. 1;
t) ajustare pentru depreciere alocatã unui activ
financiar reprezentând credit/plasament - ajustarea IFRS
pentru deprecieri identificate la nivel individual pe
fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament sau,
dupã caz, ajustãri IFRS pentru deprecieri identificate la
nivelul grupurilor de active financiare/ajustãri colective
pentru pierderi generate, dar neidentificate, alocate pe
fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament;
u) fonduri proprii - au semnificaþia prevãzutã de
Regulamentul Bãncii Naþionale a României ºi al
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006
privind fondurile proprii ale instituþiilor de credit ºi ale
firmelor de investiþii, republicat.

Art. 3. - (1) Normele interne ale
împrumutãtorilor, la care se face referire în prezentul
regulament, se constituie ca un singur act normativ.
(2) Normele interne prevãzute la alin. (1) se
aprobã, în cazul împrumutãtorilor care nu sunt organizaþii
cooperatiste, de cãtre organele cu funcþie de conducere
ale acestora, iar în cazul organizaþiilor cooperatiste de
credit, de cãtre organele cu funcþie de conducere ale
caselor centrale.
(3) În vederea aplicãrii, normele interne ale
împrumutãtorilor trebuie validate de Banca Naþionalã a
României - Direcþia supraveghere.
Art. 4. - Pentru scopurile prezentului
regulament, entitãþile reprezentând persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, precum ºi cele reprezentând asociaþii, fundaþii
sau alte entitãþi fãrã scop patrimonial se asimileazã
persoanelor juridice.
CAPITOLUL II
Performanþa financiarã a debitorilor
Art. 5. - (1) În scopul realizãrii operaþiunii de
clasificare a creditelor/plasamentelor, împrumutãtorii
urmãresc sã dispunã de o imagine cât mai fidelã, la
momentul respectiv, a performanþei financiare a
debitorilor lor.
(2) Performanþa financiarã a debitorilor se
încadreazã în categorii care se noteazã de la A la E, în
ordinea descrescãtoare a calitãþii acesteia.
(3) Pentru scopurile prevãzute la alin. (1),
împrumutãtorii utilizeazã date cât mai relevante, certe,
exacte ºi actuale, pe care le prelucreazã cu ajutorul unor
metodologii de evaluare adecvate.
(4) Frecvenþa cu care sunt prelucrate datele
trebuie sã fie, de asemenea, adecvatã scopului urmãrit.
Categoria de performanþã financiarã a debitorilor,
persoane juridice, se determinã cel puþin de douã ori pe
an.
(5) Categoria de performanþã financiarã a
debitorilor, persoane fizice/juridice, determinatã la un
moment dat se menþine pânã la urmãtoarea reevaluare.
Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5,
împrumutãtorii încadreazã instituþiile de credit direct în
categoria A de performanþã financiarã.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 5,
împrumutãtorii pot încadra debitorii care sunt entitãþi
prevãzute în anexa nr. 2, altele decât instituþiile de credit ºi
fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România,
direct în categoria A de performanþã financiarã.
(3) Evaluarea performanþei financiare a unui
debitor, persoanã fizicã, se realizeazã potrivit normelor
interne ale împrumutãtorilor, cu respectarea prevederilor
art. 5.
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(4) Evaluarea performanþei financiare a unui
debitor, persoanã juridicã, se realizeazã potrivit normelor
interne ale împrumutãtorilor, cu respectarea prevederilor
art. 5, pe bazã de punctaj atribuit unor factori cantitativi ºi
calitativi. Factorii cantitativi se referã în principal la
urmãtorii indicatori, acolo unde aceºtia pot fi
determinaþi: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate ºi
risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referã cel
puþin la aspecte legate de modul de administrare a
entitãþii analizate, de calitatea acþionariatului, de
garanþiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la
diminuarea expunerii faþã de debitor), de condiþiile de
piaþã în care aceasta îºi desfãºoarã activitatea.
(5) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 5,
indicatorii prevãzuþi la alineatul precedent se determinã
în principal pe baza datelor cuprinse în situaþiile
financiare ale debitorului.
(6) În cazul în care împrumutãtorii se gãsesc în
imposibilitatea de a evalua performanþa financiarã a unui
debitor, persoanã juridicã, aceasta se încadreazã direct în
categoria E.
(7) În situaþia în care expunerile faþã de un
debitor din afara sectorului instituþiilor de credit,
reprezentând credite din categoria activelor-problemã,
au fãcut în cursul perioadei de la ultima operaþiune de
clasificare obiectul unor operaþiuni de înlocuire care au
avut ca rezultat credite care în urma evaluãrii au rãmas în
continuare, dupã înlocuire, în categoria activelorproblemã, ºi care au implicat diminuarea serviciului
datoriei, împrumutãtorii reevalueazã, pentru scopurile
urmãtoarei operaþiuni de clasificare, performanþa
financiarã a debitorului, în condiþii mai stricte faþã de cele
avute în vedere anterior acestor operaþiuni, prin
revizuirea corespunzãtoare a factorilor cantitativi ºi/sau
calitativi.
CAPITOLUL III
Diminuarea expunerilor pe baza garanþiilor
Art. 7. - Pentru scopurile aplicãrii prevederilor
prezentului capitol, împrumutãtorii asigurã îndeplinirea
cerinþelor prevãzute în cap. V "Cerinþe de naturã
informaþionalã", referitoare la garanþii.
Art. 8. - Garanþiile care pot fi luate în
considerare de cãtre împrumutãtori în vederea diminuãrii
expunerii faþã de debitor sunt cele din tabelul prevãzut în
anexa nr. 2, precum ºi alte garanþii reale, în conformitate
cu normele interne ale împrumutãtorilor. Gajul general,
garanþiile constituite asupra bunurilor viitoare1), precum
ºi titlurile emise de debitor sau de cãtre orice entitate din
___________

grupul din care acesta face parte nu pot fi luate în
considerare de cãtre împrumutãtori în vederea diminuãrii
expunerii faþã de debitor.
Art. 9. - Garanþiile care au ca obiect drepturi de
creanþã pot fi luate în considerare în vederea diminuãrii
expunerii faþã de debitor numai în condiþiile în care sunt
îndeplinite cerinþele legale în vigoare privind garanþiile
reale mobiliare.
Art. 10. - Poliþele de asigurare care au ca obiect
garantarea/preluarea riscului de neplatã se asimileazã
scrisorilor de garanþie emise de instituþiile de credit ºi, în
consecinþã, pot fi luate în considerare de împrumutãtori în
calitate de diminuator de risc de credit, în situaþia în care
sunt îndeplinite concomitent urmãtoarele condiþii:
a) au caracteristici similare celor impuse
scrisorilor de garanþie emise de instituþiile de credit (care
trebuie sã fie directe, exprese, irevocabile ºi
necondiþionate);
b) riscul de credit a fost transferat în afara
grupului împrumutãtorului prin intermediul operaþiunilor
de asigurare/reasigurare încheiate cu societãþi de
asigurare/reasigurare, iar societãþile de
asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat
riscul, respectã cerinþele prevãzute de standardele
comunitare în materie (sau de standarde aplicabile
societãþilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma
analizei efectuate, împrumutãtorul le considerã în mod
justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul
în care riscul de credit a fost parþial transferat, calitatea de
diminuator de risc de credit a poliþei de asigurare poate fi
luatã în considerare numai pentru partea transferatã;
c) normele interne ale împrumutãtorului prevãd
un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din
expunerea acestuia faþã de debitor, precum ºi modalitatea
de determinare a calitãþii societãþilor de
asigurare/reasigurare emitente ºi a nivelului
coeficienþilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de
emitenþi.
Art. 11. - (1) Garanþiile directe, exprese,
irevocabile ºi necondiþionate acordate de fondurile de
garantare a creditelor (FGC) din România prin
intermedierea resurselor alocate în acest sens de
autoritãþile centrale ºi pentru care acestea îºi asumã
rãspunderea pot fi considerate garanþii directe, exprese,
irevocabile ºi necondiþionate emise de stat2), dacã:
a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC
de autoritãþile centrale; ºi
b) FGC demonstreazã împrumutãtorului cã
dispun de o gestiune care sã evidenþieze distinct
respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru

1
) Garanþiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obþine proprietatea asupra bunurilor ºi, în consecinþã, nu pot fi luate
în considerare în scopul diminuãrii expunerilor (de exemplu, garanþiile reprezentate de cesionarea încasãrilor din creanþe viitoare).
___________
2
) Garanþiile directe, exprese, irevocabile ºi necondiþionate emise de stat au, potrivit tabelului prevãzut în anexa nr. 2, un coeficient de deducere de
maximum 1.
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garantarea riscurilor aferente.
(2) Dispoziþiile alin. (1) se aplicã numai în
condiþiile în care împrumutãtorul dispune de
documentaþia care sã ateste îndeplinirea cerinþelor
prevãzute.
Art. 12. - (1) În scopul determinãrii valorii cu
care se diminueazã efectiv sumele reprezentând expuneri
din credite/plasamente, sumele înregistrate în
contabilitate, aferente garanþiilor eligibile, se ajusteazã
prin aplicarea de coeficienþi stabiliþi de împrumutãtor,
rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.
(2) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 13 ºi
14, valoarea coeficienþilor poate fi cuprinsã, în cazul
garanþiilor din cadrul tabelului din anexa nr. 2, între zero
ºi valoarea maximã prevãzutã în tabel, iar în cazul
celorlalte garanþii eligibile, între 0 ºi 1.
(3) Valoarea efectivã a coeficienþilor se
stabileºte, pentru fiecare categorie/caz, prin norme
interne, pe baza unei documentaþii de fundamentare,
aflatã la dispoziþia împrumutãtorului.
Art. 13. - (1) Garanþiile aferente expunerilor
reprezentând principalul creditelor/plasamentelor
clasificate în categoria "pierdere", în cazul cãrora
serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile ºi/sau în
cazul cãrora au fost iniþiate proceduri judiciare, se
ajusteazã cu coeficienþi a cãror valoare nu poate fi mai
mare de 0,25.
(2) Garanþiile aferente expunerilor reprezentând
creanþe ataºate ºi sume de amortizat aferente
creditelor/plasamentelor de la alin. (1) nu se iau în
considerare, coeficientul care se aplicã sumelor aferente
respectivelor garanþii având valoarea zero.
Art. 14. - Prin derogare de la dispoziþiile art. 13,
garanþiile prevãzute la poziþiile 1-4, 7 ºi 8 din tabelul din
anexa nr. 2 se ajusteazã cu coeficienþi a cãror valoare nu
poate fi mai mare de 0,5.
CAPITOLUL IV
Clasificarea creditelor ºi plasamentelor,
precum ºi determinarea ºi utilizarea
ajustãrilor prudenþiale de valoare
Art. 15. - Pentru scopurile aplicãrii prevederilor
prezentului capitol, împrumutãtorii asigurã îndeplinirea
cerinþelor prevãzute în cap. V.
Art. 16. - (1) Expunerile din credite înregistrate
de împrumutãtori faþã de debitorii din afara sectorului
instituþiilor de credit se clasificã în urmãtoarele categorii:
a) standard;
b) în observaþie;
c) substandard;
d) îndoielnic;
e) pierdere.
(2) Expunerile din credite/plasamente,

înregistrate de împrumutãtori faþã de instituþiile de credit,
se clasificã numai în categoria "standard" sau "pierdere".
Art. 17. - Expunerile din credite/plasamente,
înregistrate de împrumutãtori faþã de un anumit debitor, se
încadreazã într-o singurã categorie de clasificare, pe baza
principiului declasãrii prin contaminare, respectiv prin
luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile
individuale de clasificare.
Art. 18. - Operaþiunile acoperite, integral ºi pe
toatã durata desfãºurãrii acestora, cu garanþie realã
reprezentând depozit colateral plasat la împrumutãtor, pot
fi excluse din portofoliul operaþiunilor care fac obiectul
clasificãrii ºi determinãrii ajustãrilor prudenþiale de
valoare. Opþiunea se exercitã în mod unitar pentru toate
operaþiunile de acest tip aflate în portofoliu.
Art. 19. - Pentru scopurile prezentului capitol, se
parcurg urmãtoarele etape:
a) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în
conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor
reprezentând expuneri din operaþiuni derulate cu un
anumit debitor ºi, pentru fiecare dintre aceste expuneri,
identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea
operaþiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum ºi determinarea ºi utilizarea ajustãrilor
prudenþiale de valoare;
b) clasificarea acestor expuneri prin aplicarea
simultanã a urmãtoarelor criterii:
1. serviciul datoriei;
2. performanþa financiarã;
3. iniþierea de proceduri judiciare.
Corespondenþa dintre criterii ºi categoriile de
clasificare este prevãzutã în tabelele nr. 1.A ºi 1.B din
anexa nr. 3;
c) reclasificarea acestor expuneri, într-o singurã
categorie, pe baza principiului declasãrii prin
contaminare;
NOTÃ: Pentru scopuri de optimizare, ultimele
douã etape pot fi integrate într-o singurã etapã care sã
asigure direct încadrarea globalã a expunerilor respective,
fãrã a se mai stabili categorii individuale de clasificare.
d) pentru fiecare dintre aceste expuneri:
1. determinarea ajustãrii prudenþiale de valoare
aferente:
1.1. etapã cu caracter opþional - diminuarea
valorii expunerii în conformitate cu prevederile Cap. III
"Diminuarea expunerilor pe baza garanþiilor";
1.2. aplicarea coeficientului de ajustare
prudenþialã asupra sumei rezultate dupã etapa prevãzutã
la subpct. 1.1; corespondenþa dintre categoriile de
clasificare ºi coeficienþii de ajustare prudenþialã este
prevãzutã în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;
e) pentru fiecare dintre grupele de expuneri care
împreunã constituie un activ financiar reprezentând
credit/plasament:
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1. determinarea ajustãrii prudenþiale de valoare
aferente prin agregarea ajustãrilor prudenþiale de valoare
corespunzãtoare, determinate la etapa prevãzutã la lit. d);
2. determinarea ajustãrii pentru depreciere
alocate activului financiar reprezentând
credit/plasament, prin luarea în considerare a uneia dintre
urmãtoarele valori:
2.1. valoarea ajustãrii determinatã potrivit IFRS
ºi înregistratã în contabilitate în conturile de ajustãri
specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual
prevãzute la secþiunea a 4-a din anexa nr. 1;
2.2. valoarea ajustãrii determinatã prin aplicarea
procentului de ajustare colectivã la valoarea brutã a
fiecãrui activ financiar din cadrul fiecãrui grup de active
financiare; procentul de ajustare colectivã este calculat ca
raport între valoarea ajustãrilor constituite, potrivit IFRS,
la nivelul fiecãrui grup de active financiare pentru care nu
au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel
individual - înregistratã în conturile de ajustãri specifice
pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de
active financiare ºi de ajustãri colective pentru pierderi
generate, dar neidentificate, prevãzute la secþiunea a 4-a
din anexa nr. 1 - ºi valoarea contabilã brutã totalã a
activelor financiare din grupul respectiv;
3. stabilirea valorii la care expunerile
reprezentând credite/plasamente urmeazã a fi luate în
calcul în scopul determinãrii indicatorilor prudenþiali în
calculul cãrora este necesarã utilizarea valorii nete a
acestor expuneri. Valoarea se stabileºte prin deducerea
din valoarea expunerii a valorii maxime dintre suma
aferentã ajustãrii prudenþiale de valoare, determinatã pe
baza prezentei metodologii la etapa prevãzutã la lit. e)
pct. 1 ºi cea aferentã ajustãrii pentru depreciere alocate
activului financiar reprezentând credit/plasament,
determinatã pe baza înregistrãrilor din contabilitatea
împrumutãtorului la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 2;
4. stabilirea sumei totale care urmeazã a fi
dedusã din fondurile proprii ale împrumutãtorului în
vederea determinãrii nivelului total al acestora. Suma
totalã se stabileºte prin determinarea ºi agregarea
diferenþei pozitive dintre suma aferentã ajustãrii
prudenþiale de valoare, determinatã pe baza prezentei
metodologii la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 1, ºi cea
aferentã ajustãrii pentru depreciere alocate activului
financiar reprezentând credit/plasament, determinatã pe
baza înregistrãrilor din contabilitatea împrumutãtorului
la etapa prevãzutã la lit. e) pct. 2;
f) reluarea etapelor anterioare pentru toþi ceilalþi
debitori faþã de care împrumutãtorul înregistreazã
expuneri din credite/plasamente.
Art. 20. - În cazul împrumutãtorilor care aplicã
prevederile prezentului regulament numai pentru o parte
dintre expunerile din categoria creditelor/plasamentelor,

aceºtia vor aplica prevederile art. 19 în mod
corespunzãtor.
Art. 21. - (1) Calculele se efectueazã în
echivalent lei, pentru acest scop fiind utilizate cursurile de
schimb prevãzute în lista comunicatã de Banca Naþionalã
a României în ziua pentru care se întocmesc raportãrile
aferente, în baza prevederilor Cap. VI "Cerinþe de
raportare".
(2) În cazul în care ultima zi a termenului de
întocmire a raportãrilor prevãzute la alin. (1) este o zi
nelucrãtoare, cursurile de schimb utilizate vor fi cele
comunicate de Banca Naþionalã a României în ultima zi
lucrãtoare anterioarã acesteia.
CAPITOLUL V
Cerinþe de naturã informaþionalã
Art. 22. - Pentru scopurile aplicãrii prezentului
regulament, împrumutãtorii trebuie sã dispunã de metode
adecvate de organizare a informaþiei ºi de proceduri care
sã asigure îndeplinirea cerinþelor necesare realizãrii
obiectivelor prevãzute la art. 1 alin. (2). În particular,
printre cerinþele a cãror îndeplinire trebuie asiguratã de
metodele ºi procedurile menþionate, împrumutãtorii
trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele cerinþe1):
a) identificarea tuturor debitorilor faþã de care
împrumutãtorul înregistreazã expuneri din
credite/plasamente ºi a tuturor operaþiunilor,
reprezentând credite/plasamente ºi garanþii aferente,
desfãºurate cu fiecare dintre aceºtia;
b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate
în conturile de credite/plasamente, în conturile de garanþii
ºi în conturile în care sunt înregistrate ajustãrile pentru
deprecierea creditelor/plasamentelor, prevãzute în anexa
nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite
operaþiuni;
c) identificarea/determinarea, pentru fiecare
dintre extrasele de la lit. b), a tuturor atributelor necesare
pentru realizarea operaþiunilor privind clasificarea
creditelor/plasamentelor, precum ºi determinarea ºi
utilizarea ajustãrilor prudenþiale de valoare, cum ar fi, de
exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanþã
financiarã a debitorului, dacã s-au iniþiat sau nu proceduri
judiciare - în cazul extraselor din conturile de
credite/plasamente - sau coeficientul de ajustare - în cazul
extraselor din conturile de garanþii.
Art. 23. - Împrumutãtorii au obligaþia sã dispunã de
metode adecvate de organizare ºi conservare a
informaþiei, precum ºi de proceduri care sã permitã
verificarea datelor primare ºi a modului în care acestea au
fost prelucrate pentru scopurile prezentului regulament.

___________
) Cerinþele cu privire la garanþii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanþiile se utilizeazã în scopul diminuãrii expunerilor.

1
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CAPITOLUL VI
Cerinþe de raportare
Art. 24 - (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor
alin. (3), împrumutãtorii raporteazã periodic Bãncii
Naþionale a României situaþii aferente aplicãrii
prezentului regulament.
(2) Forma ºi conþinutul situaþiilor de la alin. (1),
precum ºi frecvenþa ºi modalitãþile de transmitere a
acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Naþionalã a
României.
(3) La solicitarea Bãncii Naþionale a României,
împrumutãtorii raporteazã orice altã situaþie aferentã
aplicãrii prezentului regulament.
CAPITOLUL VII
Sancþiuni ºi dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 25. - Nerespectarea prezentului regulament
atrage aplicarea mãsurilor ºi/sau a sancþiunilor prevãzute
la art. 226 ºi 229 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 99/2006, aprobatã, cu modificãri ºi completãri, prin
Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 26. (1) Împrumutãtorii aplicã metodologia
prevãzutã în cap. IV "Clasificarea creditelor ºi
plasamentelor, precum ºi determinarea ºi utilizarea
ajustãrilor prudenþiale de valoare", începând cu data de 1
ianuarie 2012.
(2) Pânã la data prevãzutã la alin. (1),
împrumutãtorii au obligaþia de a se conforma
prevederilor art. 3 alin. (3), privind validarea normelor
interne de cãtre Direcþia supraveghere din cadrul Bãncii
Naþionale a României.
(3) La data prevãzutã la alin. (1), prevederile
Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr. 3/2009
privind clasificarea creditelor ºi plasamentelor, precum ºi
constituirea, regularizarea ºi utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Ordinului
Bãncii Naþionale a României nr. 5/2009 privind
raportarea situaþiilor referitoare la clasificarea
expunerilor din credite/plasamente ºi necesarul de
provizioane specifice de risc de credit aferent acestora,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
284 din 30 aprilie 2009, aplicabile instituþiilor de credit,
persoane juridice române, ºi sucursalelor din România
ale instituþiilor de credit din state terþe, se abrogã.
Art. 27. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã
din prezentul regulament.
Art. 28. - Prezentul regulament se publicã în

Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi intrã în vigoare
începând cu prima zi din luna imediat urmãtoare celei în
care a avut loc publicarea.
p. Preºedintele Consiliului de administraþie al Bãncii
Naþionale a României, Florin Georgescu
Bucureºti, 6 septembrie 2011. Nr. 11.

ANEXA Nr. 1
SECÞIUNEA 1
Credite
1. credite acordate debitorilor din afara
sectorului instituþiilor de credit
20111 - Scont (extras)
2017 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20112 -Factoring cu recurs (extras)
2017 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20119 - Alte creanþe comerciale [extras1)]
2017 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20211 - Utilizãri din deschideri de credite permanente
2027 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20212 - Credit global de exploatare
2027 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20213 - Diferenþe de rambursat legate de utilizarea
cardurilor
2027 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20219 - Alte credite de trezorerie
2027 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
2037 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20312 - Credite de consum pentru achiziþionarea de
bunuri
2037 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2032 - Vânzãri în rate
2037 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2041 - Credite pentru import
2047 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2042 - Credite pentru export
2047 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2051 - Credite pentru finanþarea stocurilor
2057 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2052 - Credite pentru echipamente
2057 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20611 - Credite ipotecare
2067 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20619 - Alte credite pentru investiþii imobiliare
2067 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2091 - Alte credite acordate clientelei
2097 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat
2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituþiilor
financiare

___________
1
) Extrasul nu conþine operaþiunile fãrã recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, operaþiunilor de
creditare.
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2317
2312

- Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
-Credite la termen acordate instituþiilor
financiare
2317 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2431 - Operaþiuni reverse repo de pe o zi pe alta
2437 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2432 - Operaþiuni reverse repo la termen
2437 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
2437 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
2437 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2511 - Conturi curente (solduri debitoare)
25171 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat
2611 - Valori de recuperat (extras)
2617 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
2817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2821 - Creanþe depreciate (extras)
2827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4711 - Creanþe din operaþiuni de leasing financiar cu
imobilizãri necorporale (extras)
4717 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4712 - Creanþe din operaþiuni de leasing financiar cu
imobilizãri corporale (extras)
4717 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4713 - Creanþe din operaþiuni de leasing financiar cu
alte active (extras)
4717 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4811
- Creanþe restante nedepreciate (extras)
4817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4821 - Creanþe depreciate (extras)
4827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2. credite acordate instituþiilor de credit
1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituþiilor
de credit
1417 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1412 - Credite la termen acordate instituþiilor de
credit
1417 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1521 - Operaþiuni reverse repo de pe o zi pe alta
1527 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1522 - Operaþiuni reverse repo la termen
1527 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
1527 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
1527 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1611 - Valori de recuperat (extras)
1617 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)

17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate
organizaþiilor cooperatiste de credit din cadrul
reþelei
17417 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17412 - Credite la termen acordate organizaþiilor
cooperatiste de credit din cadrul reþelei
17417 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17611 - Valori de recuperat (extras)
17617 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
17817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17821 - Creanþe depreciate (extras)
17827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
1817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1821 - Creanþe depreciate (extras)
1827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20111 - Scont (extras)
2017 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20112 - Factoring cu recurs (extras)
2017 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
20119 - Alte creanþe comerciale [extras1)]
2017 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
2817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
2821 - Creanþe depreciate (extras)
2827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4711 - Creanþe din operaþiuni de leasing financiar cu
imobilizãri necorporale (extras)
4717 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4712 - Creanþe din operaþiuni de leasing financiar cu
imobilizãri corporale (extras)
4717 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4713 - Creanþe din operaþiuni de leasing financiar cu
alte active (extras)
4717 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
4817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
4821 - Creanþe depreciate (extras)
4827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)

121
1271
1311
1317
1312
1317

SECÞIUNEA a 2-a
Plasamente
1. plasamente constituite la instituþiile de credit
- Conturi de corespondent la instituþii de
credit (nostro)
- Creanþe ataºate (extras)
- Depozite la vedere la instituþii de credit
- Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
- Depozite la termen la instituþii de credit
- Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)

___________
) Extrasul nu conþine operaþiunile fãrã recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicãrii prezentului regulament, operaþiunilor de creditare.

1
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1314 - Depozite la instituþii de credit rambursabile
dupã notificare
1317 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1711 - Cont curent la casa centralã
17171 - Creanþe ataºate
17311 - Depozite la vedere la casa centralã
17317 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17312 - Depozite la termen la casa centralã
17317 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17314 - Depozite la casa centralã rambursabile dupã
notificare
17317 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
17817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
17821 - Creanþe depreciate (extras)
17827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1811 - Creanþe restante nedepreciate (extras)
1817 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)
1821 - Creanþe depreciate (extras)
1827 - Creanþe ataºate ºi sume de amortizat (extras)

1323
17323
25331
25332
25336
912
914
9611
9612
9613
9619
972
9981

SECÞIUNEA a 3-a
Garanþii
1. garanþii personale ºi reale
1.1. din bilanþ
- Depozite colaterale ale instituþiilor de credit
[extras2)]
- Depozite colaterale ale cooperativelor de
credit afiliate [extras3)]
- Depozite pentru deschiderea de acreditive
- Depozite pentru emiterea de scrisori de
garanþie
- Alte depozite colaterale [extras1)]
1.2. din afara bilanþului
- Garanþii primite de la instituþii de credit
- Garanþii primite de la clientelã
- Ipoteci imobiliare
- Gajuri cu deposedare
- Gajuri fãrã deposedare
- Alte garanþii primite
- Alte angajamente primite [extras2)]
2. garanþii reale intrinseci
- Alte valori primite (extras)

SECÞIUNEA a 4-a
Ajustãri pentru deprecierea creditelor/plasamentelor
1. aferente creditelor acordate debitorilor din
afara sectorului instituþiilor de credit:

291

- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual (extras)
292
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active
financiare (extras)
293
- Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar
neidentificate (extras)
4931 - Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual (extras)
4932 - Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active
financiare (extras)
4933 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar
neidentificate (extras)
2. aferente creditelor acordate instituþiilor de
credit:
191
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual (extras)
192
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active
financiare (extras)
193
- Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar
neidentificate (extras)
291
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual (extras)
292
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active
financiare (extras)
293
- Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar
neidentificate (extras)
4931 - Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual (extras)
4932 - Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active
financiare (extras)
4933 - Ajustãri colective pentru pierderi generate, dar
neidentificate (extras)
3. aferente plasamentelor constituite la
instituþiile de credit:
191
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual (extras)
192
- Ajustãri specifice pentru deprecieri
identificate la nivelul grupurilor de active
financiare (extras)
193
- Ajustãri colective pentru pierderi generate,
dar neidentificate (extras)

___________
1

) A se vedea nota de subsol anterioarã.
) Se referã la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operaþiunilor de credit, ºi nu la cele constituite pentru efectuarea unor plãþi ulterioare
determinate.
3
) Se referã la angajamentele de garantare primite, asociate operaþiunilor de credit.
4
) A se vedea nota de subsol anterioarã.

2
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Nr.
Tipul de garanþie
crt.

Coeficientul maxim
pentru deducere din
expunerea
împrumutãtorului
faþã dedebitor
1

1.

Garanþii directe, exprese, irevocabile
ºi necondiþionate ale administraþiei
centrale a statului român sau ale
Bãncii Naþionale a României

2.

Titluri emise de administraþia
centralã a statului român sau de
Banca Naþionalã a României

1

3.

Garanþii directe, exprese, irevocabile
ºi necondiþionate ale administraþiilor
centrale sau ale bãncilor centrale din
þãrile din categoria A sau ale
Comunitãþii Europene

1

Titluri emise de administraþiile
centrale sau de bãncile centrale din
þãrile din categoria A sau de
Comunitatea Europeanã

1

5.

Depozite colaterale plasate la
instituþia de credit împrumutãtoare

1

6.

Certificate de depozit sau
instrumente similare, emise de
instituþia de credit împrumutãtoare ºi
încredinþate acesteia

1

4.

Coeficientul maxim
pentru deducere din
expunerea
împrumutãtorului
faþã dedebitor

Nr.
Tipul de garanþie
crt.

7.

Garanþii directe, exprese, irevocabile
ºi necondiþionate ale bãncilor de
dezvoltare multilateralã

1

8.

Titluri emise de cãtre bãncile de
dezvoltare multilateralã

1

9.

Garanþii directe, exprese, irevocabile
ºi necondiþionate ale administraþiilor
regionale sau ale autoritãþilor locale
din România

0,8

10. Garanþii directe, exprese, irevocabile
ºi necondiþionate ale instituþiilor de
credit din România

0,8

11. Garanþii directe, exprese, irevocabile
ºi necondiþionate ale administraþiilor
regionale sau ale autoritãþilor locale
din þãrile din categoria A
12. Garanþii directe, exprese, irevocabile ºi
necondiþionate ale instituþiilor de credit
din þãrile din categoria A
13. Garanþii directe, exprese, irevocabile ºi
necondiþionate emise de fondurile de
garantare a creditelor (FGC) din România

0,8

0,8
0,5

ANEXA Nr. 3
Tabelul nr.1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de
împrumutãtori faþã de debitorii din afara sectorului instituþiilor de credit

Tabelul nr.1.B - Criterii de încadrare pe
categorii de clasificare pentru expunerile din
credite/plasamente, înregistrate de împrumutãtori faþã de
instituþiile de credit

Tabelul nr. 2 - Coeficienþi de ajustare
prudenþialã aferenþi categoriilor de clasificare

Coeficienþi de ajustare
prudenþialã
Categorii de clasificare a
creditelor/plasamentelor
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Credite înregistrate
în valutã sau indexate Credite*)/plasamente
la cursul unei valute,
acordate debitorilor,
*) Altele decât cele din
persoane fizice,
coloana precedentã.
expuºi la riscul valutar

Standard

0,07

0

În observaþie

0,08

0,05

Substandard

0,23

0,2

Îndoielnic

0,53

0,5

Pierdere

1

1

Regulamentul nr. 24/28.10.2011 privind creditele
destinate persoanelor fizice
n data de 31 octombrie 2011, a fost publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 767, Regulamentul nr.24/2011 privind
creditele destinate persoanelor fizice.
Prin noua reglementare privind creditarea
persoanelor fizice s-a avut în vedere:
®
includerea sucursalelor instituþiilor de credit
din state membre în aria de aplicabilitate a
regulamentului;
®
definirea creditului de consum ºi a celui pentru
investiþii imobiliare în vederea eliminãrii
posibilitãþii de acordare de credite de consum
garantate cu ipotecã;
®
impunerea unor niveluri maxime ale finanþãrii
acordate raportat la valoarea garanþiei,
diferenþiat pe monede, pentru creditele pentru
investiþii imobiliare (85% pentru creditele în
lei, 70% pentru creditele în euro ºi 60% pentru
creditele în alte valute);
impunerea, în cazul creditului de consum, a
®
obligaþiei solicitantului de a dispune de garanþii
reale ºi/sau personale care sã se situeze la un
nivel de minim 133% din valoarea creditului;
limitarea la 5 ani a duratei maxime de acordare
®
a creditelor de consum;
impunerea, în sarcina creditorilor, a obligaþiei
®
de a-i avertiza pe cei ce solicitã credite în valutã
cu privire la consecinþele materializãrii riscului
valutar, precum ºi a obligaþiei de a oferi
solicitanþilor recomandãri cu privire la nivelul
gradului de îndatorare acceptabil;
exceptarea creditelor acordate în scopuri
®
medicale, pentru deces ºi pentru studii de la
aplicarea mãsurilor de limitare a creditãrii;
instituirea unei derogãri în cazul creditelor
®
acordate exclusiv în scopul rambursãrii
datoriilor aferente creditelor contractate
anterior intrãrii în vigoare a Regulamentului
Bãncii Naþionale a României, nr.24/2011 de la
prevederile privind limitarea la 5 ani a
scadenþei maxime a creditului de consum ºi de
la cele privind nivelul minim al garanþiei.
Regulamentul Bãncii Naþionale a României
nr.24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice
a intrat în vigoare la 31 octombrie 2011, datã la care se
abrogã Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr.
3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele
destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.177 din 14 martie 2007,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Î

Regulamentul nr. 24/2011 privind creditele
destinate persoanelor fizice din 28.10.2011
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 767 din 31/10/2011
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art.
45 alin. (1) ºi ale art. 61 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ale art. 1 alin. (1) ºi ale art. 44
din Legea nr. 93/2009 privind instituþiile financiare
nebancare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ale art. 62 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã,
aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 197/2010, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 61 alin.
(1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere
de monedã electronicã, în temeiul dispoziþiilor art. 420
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006, aprobatã, cu modificãri ºi completãri, prin
Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 113/2009,
aprobatã, cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Legii nr.
127/2011 ºi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bãncii Naþionale a României,
Banca Naþionalã a României emite prezentul
regulament.
CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare
Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplicã
instituþiilor de credit, persoane juridice române ºi
sucursalelor instituþiilor de credit persoane juridice
strãine, instituþiilor financiare nebancare persoane
juridice române ºi sucursalelor instituþiilor financiare
strãine, înscrise în Registrul special, instituþiilor de platã
persoane juridice române care înregistreazã un nivel
semnificativ al activitãþii de creditare potrivit
Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr.
21/2009 privind instituþiile de platã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi instituþiilor emitente
de monedã electronicã, persoane juridice române care
înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de
creditare potrivit Regulamentului Bãncii Naþionale a
României nr. 8/2011 privind instituþiile emitente de
monedã electronicã, denumite în continuare
împrumutãtori, ºi reglementeazã condiþiile minime de
acordare ºi derulare a creditelor destinate persoanelor
fizice în scopul menþinerii stabilitãþii financiare.
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(2) Sunt exceptate de la aplicarea dispoziþiilor
prezentului regulament instituþiile financiare care intrã
sub incidenþa Secþiunii a 2-a a Cap. IV a Titlului I al
Pãrþii I din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea
capitalului, aprobatã, cu modificãri ºi completãri, prin
Legea nr. 227/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 2. - În înþelesul prezentului regulament,
termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele
semnificaþii:
a) credit pentru investiþii imobiliare - orice
credit care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele condiþii:
(i) este garantat cu ipotecã imobiliarã; ºi (ii) este acordat
în scopul dobândirii ori menþinerii drepturilor de
proprietate asupra unui teren ºi/sau unei construcþii,
realizate ori care urmeazã sã se realizeze, sau în scopul
reabilitãrii, modernizãrii, consolidãrii ori extinderii
unei construcþii sau pentru viabilizarea unui teren; în
aceastã categorie intrã ºi creditele acordate exclusiv în
scopul rambursãrii unui credit pentru investiþii
imobiliare;
b) credit de consum - credit, altul decât cel
prevãzut la lit. a).
Art. 3. - (1) Pot face excepþie de la prevederile
prezentului regulament creditele acordate în scopuri
medicale, pentru deces ºi cele pentru studii.
(2) Împrumutãtorii vor stabili prin normele
proprii de creditare condiþiile de acordare ºi de garantare
a creditelor prevãzute la alin. (1).
(3) Prezentul regulament nu se aplicã în cazul
sumelor acoperite pe întreaga perioadã de derulare a
creditului de garanþie de tip depozit colateral constituit
la instituþia creditoare ºi nici în cazul creditelor acordate
exclusiv în scopul restructurãrii la acelaºi
împrumutãtor, din considerente de dificultãþi financiare
ale debitorului, a creditului/creditelor în sold la
momentul realizãrii operaþiunii de restructurare în
scopul adaptãrii condiþiilor de rambursare la noile
posibilitãþi ale debitorului.
CAPITOLUL II
Dispoziþii privind finanþarea persoanelor fizice
Art. 4. - Acordarea, garantarea ºi derularea
creditelor destinate persoanelor fizice se realizeazã pe
bazã contractualã, în conformitate cu reglementãrile
interne ale împrumutãtorilor, aprobate de organele
competente.
Art. 5. - (1) Împrumutãtorii desfãºoarã
activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza
reglementãrilor proprii validate de Banca Naþionalã a
României - Direcþia supraveghere.
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(2) Orice modificare ulterioarã a
reglementãrilor proprii se notificã Bãncii Naþionale a
României ºi devine aplicabilã numai dupã validarea
acesteia de cãtre Direcþia supraveghere.
Art. 6. - (1) Împrumutãtorii stabilesc în cadrul
reglementãrilor interne, în concordanþã cu profilul ºi
strategia lor de risc, cel puþin urmãtoarele:
a) modalitatea de organizare a activitãþii de
acordare ºi derulare a creditelor destinate persoanelor
fizice ºi, atunci când este cazul, condiþiile de garantare
pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maximã
admisã pentru valoarea finanþãrii în raport cu valoarea
garanþiei;
b) categoriile de clienþi eligibili pentru
finanþare;
c) procedura de clasificare a clientelei-þintã pe
categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe
profilul general de risc al împrumutãtorului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile
de cãtre împrumutãtor, diferenþiat pe categorii de
clientelã, precum ºi coeficienþii de ajustare aferenþi, în
funcþie de gradul de certitudine ºi de caracterul de
permanenþã ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din
veniturile eligibile în scopul determinãrii gradului total
de îndatorare, incluzând cel puþin cheltuielile de
subzistenþã ºi obligaþiile de platã, altele decât cele de
natura creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total
de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora,
diferenþiate pe categoriile de clientelã, pe destinaþia
creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru
investiþii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în
funcþie de moneda de exprimare sau, dupã caz, de
indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixã ori variabilã,
de termenul de acordare a creditului ºi de
comportamentul clientului în legãturã cu onorarea
serviciului datoriei determinat de calitatea garanþiei); în
cazul creditelor de consum, nivelurile maxime admise
pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv
prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de
ratã a dobânzii ºi a riscului de diminuare a veniturilor
disponibile pe perioada de derulare a creditului;
g) metodologia de reconsiderare periodicã a
coeficienþilor de ajustare a veniturilor ºi nivelurilor
maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea
asigurãrii acurateþei acestora pe o bazã continuã.
(2) La fundamentarea nivelurilor maxime
admise pentru gradul total de îndatorare în cazul
creditelor de consum se vor utiliza urmãtoarele valori:
a) pentru ºocul pe curs de schimb - 35,5% EUR,
52,6% CHF, 40,9% USD. În cazul celorlalte valute se
utilizeazã valoarea aferentã CHF. În cazul în care venitul

solicitantului ºi creditul solicitat sunt exprimate în douã
monede strãine diferite, pentru ºocul pe curs de schimb
se utilizeazã maximul dintre ºocurile celor douã valute
faþã de moneda naþionalã;
b) pentru ºocul pe rata dobânzii - 0,6 puncte
procentuale pentru toate monedele;
c) pentru ºocul pe venit, în cazul veniturilor de
naturã salarialã - 6%.
(3) Prevederile prezentului articol privind
riscul valutar se aplicã numai pentru partea de finanþare
pentru care clientul nu dovedeºte cã dispune de venituri
în valuta creditului sau indexate la valuta creditului.
Prevederile privind riscul de ratã a dobânzii nu se aplicã
în cazul creditelor cu dobândã fixã.
Art. 7. - Gradul total de îndatorare se determinã
ca pondere a obligaþiilor totale de platã decurgând din
credite sau alte finanþãri rambursabile în veniturile
eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevãzute la art.
6 alin. (1) lit. e).
CAPITOLUL III
Dispoziþii privind practici de creditare sãnãtoase
Art. 8. - Împrumutãtorii trebuie sã îºi
organizeze activitatea de creditare astfel încât sã asigure
separarea clarã ºi efectivã a funcþiei de promovare ºi
vânzare a produselor de creditare de funcþia de analizã a
riscului de credit ºi monitorizare a expunerii.
Art. 9. - (1) Împrumutãtorii analizeazã
capacitatea de rambursare a clienþilor pe baza unui nivel
al veniturilor considerate eligibile de cãtre
împrumutãtori care nu poate depãºi cu mai mult de 20%
pe cel aferent anului anterior.
(2) Împrumutãtorii stabilesc venitul aferent
anului anterior pe baza documentelor care sã certifice
veniturile declarate autoritãþilor fiscale.
(3) În situaþia în care nu existã obligaþii legale
de declarare a veniturilor la autoritãþile fiscale,
împrumutãtorii stabilesc venitul aferent anului anterior
pe baza altor documente justificative.
(4) Prin excepþie de la dispoziþiile alin. (1),
împrumutãtorii pot lua în calcul venituri ce depãºesc
nivelul stabilit, numai dupã obþinerea de la client a
documentelor justificative care sã demonstreze
caracterul de continuitate în viitor a acestora.
Documentele justificative trebuie sã dovedeascã
modificãrile intervenite în situaþia veniturilor clientului,
cum ar fi schimbarea încadrãrii în funcþie, schimbarea
locului de muncã sau modificãri cu impact semnificativ
asupra creºterii volumului afacerilor persoanelor care
obþin venituri din activitãþi independente.
Art. 10. - La acordarea creditului,
împrumutãtorii trebuie sã se asigure cã din documentele

ºi informaþiile prezentate rezultã cã pe întreaga perioadã
de acordare a creditului gradul total de îndatorare a
solicitantului se încadreazã în nivelul maxim admis
aplicabil acestuia.
Art. 11. - (1) La acordarea creditelor de consum
denominate în valutã ori indexate la cursul unei valute,
solicitantul trebuie sã dispunã de garanþii reale ºi/sau
personale la un nivel de minimum 133% din valoarea
creditului.
(2) Pentru scopurile prezentului regulament,
poliþele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului
de neplatã vor fi asimilate garanþiilor personale.
(3) Pot face excepþie de la obligaþia de garantare
facilitãþile de creditare prin trageri în descoperit de cont,
precum ºi creditele acordate prin intermediul cardurilor
de credit, a cãror valoare nu depãºeºte de 3 ori nivelul
veniturilor nete lunare, fãrã a depãºi însã o limitã
stabilitã prin reglementãrile interne ale
împrumutãtorului.
Art. 12. - (1) Creditele de consum pot fi
acordate pe o duratã de maximum 5 ani.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã creditelor
de consum cu destinaþie imobiliarã, în sensul art. 2 lit. a)
pct. (ii), acordate în lei ºi pentru care debitorul a fãcut
dovada deþinerii unui avans de minimum 40%.
Art. 13. - (1) Valoarea unui credit pentru
investiþii imobiliare nu poate depãºi 85% din valoarea
garanþiei ipotecare în cazul creditelor acordate în lei.
(2) În cazul creditelor denominate într-o
monedã strãinã sau indexate la cursul unei monede
strãine, valoarea unui credit pentru investiþii imobiliare
nu poate depãºi 80% din valoarea garanþiei ipotecare
dacã debitorul obþine veniturile eligibile denominate ori
indexate la moneda creditului.
(3) Valoarea unui credit pentru investiþii
imobiliare acordat unui debitor care nu obþine veniturile
eligibile denominate sau indexate la moneda creditului
nu poate depãºi 75% din valoarea garanþiei ipotecare în
cazul creditelor denominate în euro sau indexate la
cursul euro ºi 60% în cazul creditelor denominate în alte
monede strãine ori indexate la cursul unor alte monede
strãine.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplicã în
cazul creditelor pentru investiþii imobiliare garantate
integral sau parþial de stat.
Art. 14. - Împrumutãtorii trebuie sã punã la
dispoziþia persoanelor fizice, care solicitã acordarea
unui credit în valutã sau indexat la cursul unei valute,
broºuri editate conþinând avertizãri cu privire la
posibilitatea ºi consecinþele creºterii costului creditului
în cazul materializãrii riscului valutar, precum ºi
recomandãri asupra nivelului gradului de îndatorare
acceptabil pentru diferitele categorii de clientelã.
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Art. 15. - Împrumutãtorii sunt obligaþi sã
informeze clienþii prin menþionarea în cadrul graficelor
de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacã
nu se întocmesc grafice de rambursare, prin
menþionarea distinctã în cadrul contractelor de credit a
posibilitãþii modificãrii, în sensul majorãrii, a sumelor
datorate, în cazul materializãrii riscului valutar ºi a
riscului de ratã a dobânzii.
Art. 16. - (1) Împrumutãtorii trebuie sã se
asigure cã terþele pãrþi implicate în analiza prealabilã a
capacitãþii de rambursare a clientului, de tipul
intermediarilor de credit, aplicã aceleaºi proceduri ca
împrumutãtorii.
(2) Împrumutãtorii urmãresc calitatea
portofoliului de credite aferent clienþilor atraºi de
fiecare terþã parte prevãzutã la alin. (1), comparativ cu
cea a portofoliului de credite aferent clienþilor atraºi
direct de împrumutãtori.
(3) Analiza efectuatã potrivit alin. (2) stã la
baza deciziei împrumutãtorului de a continua relaþia de
afaceri cu fiecare dintre terþele pãrþi prevãzute la
alin. (1).
CAPITOLUL IV
Sancþiuni, dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 17. - Nerespectarea prevederilor
prezentului regulament atrage aplicarea mãsurilor ºi/sau
a sancþiunilor prevãzute la art. 226 ºi 229 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã, cu
modificãri ºi completãri, prin Legea nr. 227/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, la
art. 58 ºi 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituþiile
financiare nebancare, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ori la art. 66 ºi 68 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã,
aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 197/2010, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, respectiv la art.
69 ºi art. 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de
emitere de monedã electronicã.
Art. 18. - (1) Împrumutãtorii care dispun de
reglementãri proprii validate de Banca Naþionalã a
României în baza Regulamentului Bãncii Naþionale a
României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit
la creditele destinate persoanelor fizice, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, transmit modificãrile
realizate pentru ducerea la îndeplinire a dispoziþiilor
prezentului regulament, aprobate de organele
competente, în termen de cel mult 90 de zile de la data
publicãrii acestuia în Monitorul Oficial al României,
Partea I, în vederea validãrii, potrivit dispoziþiilor
prevãzute la art. 5.
(2) Împrumutãtorii care nu dispun de

reglementãri proprii validate de Banca Naþionalã a
României în baza Regulamentului Bãncii Naþionale a
României nr. 3/2007, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, vor întreprinde mãsurile necesare pentru
ducerea la îndeplinire a obligaþiilor ce le revin potrivit
prezentului regulament ºi vor transmite Direcþiei
supraveghere din cadrul Bãncii Naþionale a României, în
termen de cel mult 90 de zile de la data publicãrii
prezentului regulament în Monitorul Oficial al
României, Partea I, normele de creditare astfel
modificate, aprobate de organele competente, spre
validare sau, dupã caz, în scopul conformãrii la
prevederile art. 19.
(3) Pânã la îndeplinirea condiþiilor prevãzute la
art. 5 sau, dupã caz, a cerinþelor ce se impun potrivit alin.
(2), împrumutãtorii vor utiliza reglementãrile proprii
aplicabile la data intrãrii în vigoare a prezentului
regulament.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), în termen
de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentului regulament, sucursalele instituþiilor de
credit, persoane juridice strãine vor utiliza nivelurile
maxime ale gradului de îndatorare prevãzute la art. 19.
Art. 19. - (1) Pânã la îndeplinirea condiþiei
prevãzute la art. 5 alin. (1), în cazul împrumutãtorilor
care la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament
desfãºoarã activitatea de creditare a persoanelor fizice în
baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca
Naþionalã a României, nivelul maxim al gradului de
îndatorare este limitat la 35%.
(2) În situaþia prevãzutã la alin. (1), nivelul
maxim al gradului de îndatorare aferent creditului de
consum denominat în valutã sau indexat la cursul unei
valute, alta decât cea în care debitorul obþine veniturile
eligibile, nu va putea depãºi 10%.
Art. 20. - Dispoziþiile art. 11, 12 ºi 13 nu se
aplicã creditelor acordate exclusiv în scopul rambursãrii
datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrãrii
în vigoare a prezentului regulament.
Art. 21. - Casele centrale supravegheazã
respectarea de cãtre cooperativele de credit afiliate a
cerinþelor prevãzute în prezentul regulament.
Art. 22. - La data intrãrii în vigoare a
prezentului regulament se abrogã Regulamentul Bãncii
Naþionale a României nr. 3/2007 privind limitarea
riscului de credit la creditele destinate persoanelor
fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Preºedintele Consiliului de administraþie al Bãncii
Naþionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu
Bucureºti, 28 octombrie 2011. Nr. 24.
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Reglementãri
europene
Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European ºi a
Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a
Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE ºi
2009/138/CE în ceea ce priveºte supravegherea
suplimentarã a entitãþilor financiare care aparþin
unui conglomerat financiar
(Text cu relevanþã pentru SEE)

Daniela Boda
Consilier juridic-Direcþia Juridicã
Banca Naþionalã a României

Cuvinte-cheie: Directiva, supraveghere, instituþii de
credit
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 326 , 08/12/2011
p. 0113 - 0141
PARLAMENTUL EUROPEAN ªI CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcþionarea Uniunii
Europene, în special articolul 53, alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
dupã transmiterea proiectului de act legislativ cãtre
parlamentele naþionale,
având în vedere avizul Bãncii Centrale Europene 1,
hotãrând în conformitate cu procedura legislativã
2
ordinarã ,
întrucât:
(1) Directiva 2002/87/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 16 decembrie 2002
privind supravegherea suplimentarã a instituþiilor de
credit, a întreprinderilor de asigurare ºi a
întreprinderilor de investiþii care aparþin unui
conglomerat financiar3 conferã autoritãþilor competente
din sectorul financiar competenþe ºi instrumente

suplimentare în vederea supravegherii grupurilor
compuse din numeroase entitãþi reglementate care îºi
desfãºoarã activitatea în diverse sectoare ale pieþelor
financiare. Aceste grupuri (conglomerate financiare)
sunt expuse riscurilor (riscuri de grup) printre care se
numãrã: riscul de contaminare, în cazul în care riscul se
propagã de la un capãt la celãlalt al grupului;
concentrarea riscurilor, în cazul în care acelaºi tip de risc
apare în diverse pãrþi ale grupului în acelaºi timp;
complexitatea gestionãrii a numeroase entitãþi juridice
foarte diferite; posibilele conflicte de interese; ºi
provocarea alocãrii capitalului reglementat la toate
entitãþile reglementate care sunt parte a conglomeratului
financiar, evitând astfel utilizarea multiplã a capitalului.
Pe lângã supravegherea individualã, consolidatã sau de
grup, conglomeratele financiare ar trebui sã facã
obiectul unei supravegheri suplimentare fãrã a se
suprapune acestora sau a afecta grupul, indiferent de
structura juridicã a grupului.
(2) Este necesarã asigurarea coerenþei dintre
obiectivele Directivei 2002/87/CE, pe de o parte, ºi cele
ale Directivelor Consiliului 73/239/CEE4 ºi 92/49/CEE5
ºi ale Directivelor 98/78/CE 6 , 2002/83/CE 7 ,
8
9
10
2004/39/CE , 2005/68/CE , 2006/48/CE ,

1

JO C 62, 26.2.2011, p.1;
Poziþia Parlamentului European din 5 iulie 2011 (nepublicatã încã în
Jurnalul Oficial) ºi Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2011;
3
JO L 35, 11.2.2003, p.1;
4
Prima directivã 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor de putere de lege ºi a actelor administrative privind iniþierea ºi exercitarea
activitãþii de asigurare generalã directã (JO L 228, 16.8.1973, p. 3);
5
Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege ºi actelor administrative privind asigurarea generalã directã (a
treia directivã privind “asigurare generalã” (JO L 228, 11.8.1992, p. 1);
6
Directiva 98/78/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentarã a întreprinderilor de asigurare ºi
reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare ºi reasigurare (JO L 330, 5.12.1998, p. 1);
7
Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directã de viaþã (JO L 345, 19.12.2002, p. 1);
8
Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieþele instrumentelor financiare (JO L 145, 30.4.2004, p. 1);
9
Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea (JO L 323, 9.12.2005, p. 1);
10
Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniþierea ºi exercitarea activitãþii instituþiilor de credit (JO L 177,
30.06.2006, p. 1).
2
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11

12

13

2006/49/CE , 2009/65/CE , 2009/138/CE
ºi
2011/61/UE14 ale Parlamentului European ºi ale
Consiliului, pe de altã parte, pentru a permite
supravegherea suplimentarã corespunzãtoare a
grupurilor de asigurãtori ºi a grupurilor bancare,
inclusiv atunci când acestea fac parte dintr-un holding
financiar mixt.
(3) Este necesarã identificarea conglomeratelor
financiare de pe întreg teritoriul Uniunii în funcþie de
mãsura în care sunt expuse riscurilor de grup, pe baza
orientãrilor generale comune elaborate de Autoritatea
europeanã de supraveghere (Autoritatea bancarã
europeanã), înfiinþatã prin Regulamentul (UE) nr.
15
1093/2010 al Parlamentului European ºi al Consiliului
(ABE), de Autoritatea europeanã de supraveghere
(Autoritatea europeanã pentru asigurãri ºi pensii
ocupaþionale), înfiinþatã prin Regulamentul (UE) nr.
16
1094/2010 al Parlamentului European ºi al Consiliului
(AEAPO) ºi de Autoritatea europeanã de supraveghere
(Autoritatea europeanã pentru valori mobiliare ºi pieþe),
înfiinþatã prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al
Parlamentului European ºi al Consiliului17 (AEVMP), în
conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr.
1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 ºi din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010, prin intermediul Comitetului
comun al autoritãþilor europene de supraveghere
(Comitetul comun). De asemenea, este importantã
aplicarea într-un mod bazat pe risc a prevederilor
referitoare la derogarea de la aplicarea supravegherii
suplimentare, conform respectivelor orientãri generale.
Acest lucru prezintã o importanþã deosebitã în cazul
marilor conglomerate financiare internaþionale.
(4) Monitorizarea exhaustivã ºi adecvatã a
riscurilor de grup în cadrul conglomeratelor financiare
internaþionale mari ºi complexe, precum ºi
supravegherea politicilor de capital la nivel de grup sunt
posibile doar dacã autoritãþile competente nu trebuie sã
se limiteze la cadrul naþional al mandatului lor pentru a
colecta informaþii prudenþiale ºi a planifica mãsurile de
supraveghere. Prin urmare, autoritãþile competente
considerate cele mai implicate în supravegherea unui
conglomerat financiar trebuie sã coordoneze între ele
supravegherea suplimentarã a conglomeratelor
11

financiare internaþionale între autoritãþile competente
considerate cele mai implicate în supravegherea
suplimentarã a unui conglomerat. Colegiile autoritãþilor
competente relevante ale unui conglomerat financiar ar
trebui sã reflecte natura complementarã a Directivei
2002/87/CE ºi sã nu duplice sau sã înlocuiascã, ci sã
aducã astfel valoare adãugatã activitãþilor colegiilor
existente pentru subgrupul bancar ºi cel al asigurãrilor
din conglomeratele financiare respective. Colegiul unui
conglomerat financiar ar trebui sã fie constituit numai
acolo unde nu existã nici colegiu bancar, nici colegiu
sectorial al întreprinderilor de asigurare.
(5) Pentru a se asigura o supraveghere de
reglementare adecvatã, este necesar ca structura juridicã
ºi structura de conducere ºi organizaþionalã a
conglomeratelor financiare, inclusiv toate entitãþile
reglementate, filialele nereglementate ºi sucursalele
importante ale bãncilor, întreprinderile de asigurãri ºi
conglomeratele financiare cu activitãþi transfrontaliere,
sã fie supravegheate de ABE, AEAPO, AEVMP
(denumite împreunã în continuare "AES") ºi de
Comitetul comun, dupã caz, iar informaþiile sã fie puse la
dispoziþia autoritãþilor competente relevante.
(6) Pentru a asigura o supraveghere
suplimentarã eficace a entitãþilor reglementate din
cadrul unui conglomerat financiar, în special în cazul în
care sediul uneia dintre filialele sale se aflã într-o þarã
terþã, întreprinderile cãrora li se aplicã prezenta directivã
ar trebui sã includã orice întreprindere, în special orice
instituþie de credit care are sediul social într-o þarã terþã ºi
care ar avea nevoie de o autorizaþie în cazul în care sediul
sãu social s-ar afla pe teritoriul Uniunii.
(7) Pentru a contribui la stabilitatea pieþei
interne a serviciilor financiare, supravegherea
suplimentarã a conglomeratelor internaþionale
financiare mari ºi complexe necesitã o coordonare la
nivelul Uniunii. În acest scop, autoritãþile competente
trebuie sã convinã asupra abordãrilor prudenþiale care
urmeazã a fi aplicate acestor conglomerate financiare.
AES ar trebui sã elaboreze, în conformitate cu articolul
56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul
(UE) nr. 1094/2010 ºi Regulamentul (UE) nr.
1095/2010, ºi prin intermediul Comitetului comun,
orientãri generale comune pentru aceste abordãri

Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiþii ºi al
instrumentelor de credit (JO L 177, 30.06.2006, p. 201);
12
Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege ºi a actelor administrative privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32);
13
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate ºi desfãºurarea activitãþii de asigurare ºi
reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1);
14
Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiþii alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1);
15
JO L 331, 15.12.2010, p. 12;
16
JO L 331, 15.12.2010, p. 48;
17
JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
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comune, asigurând astfel un cadru prudenþial exhaustiv
al instrumentelor ºi competenþelor de supraveghere
puse la dispoziþie în directivele privind activitatea
bancarã, activitatea de asigurare, valorile mobiliare ºi
conglomeratele financiare. Orientãrile generale
prevãzute în Directiva 2002/87/CE ar trebui sã reflecte
natura complementarã a supravegherii în temeiul
respectivei directive ºi sã completeze supravegherea
specificã fiecãrui sector prevãzutã de Directivele
73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE,
2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE ºi
2001/61/UE.
(8) Existã o necesitate realã de a monitoriza ºi a
controla riscurile de grup la care ar putea fi expuse
conglomeratele financiare din cauza participaþiilor pe
care le deþin în alte societãþi. Pentru cazurile în care
competenþele specifice de supraveghere prevãzute de
Directiva 2002/87/CE se dovedesc insuficiente,
autoritãþile de supraveghere trebuie sã elaboreze metode
alternative de tratare a acestor riscuri ºi de luare în
considerare a acestora în mod corespunzãtor, de
preferinþã în cadrul lucrãrilor desfãºurate de AES prin
intermediul Comitetului comun. Dacã o participaþie
reprezintã singurul element de identificare a unui
conglomerat financiar, supraveghetorii ar trebui sã aibã
posibilitatea de a evalua dacã grupul este expus riscului
de grup ºi de a-l scuti de supravegherea suplimentarã,
dacã este cazul.
(9) În ceea ce priveºte anumite structuri de
grup, supraveghetorii au rãmas fãrã competenþe în
timpul crizei actuale, având în vedere cã dispoziþiile din
directivele relevante i-au forþat sã aleagã între
supravegherea specificã sectorului ºi supravegherea
suplimentarã. Deºi trebuie efectuatã o revizuire
completã a Directivei 2002/87/CE în contextul
lucrãrilor G20 cu privire la conglomerate financiare,
competenþele de supraveghere necesare trebuie
prevãzute cât mai rapid.
(10) Se impune sã se asigure coerenþa între
obiectivele Directivei 2002/87/CE ºi ale Directivei
98/78/CE. Prin urmare, Directiva 98/78/CE ar trebui
modificatã pentru a defini ºi include holdingurile
financiare mixte. În vederea garantãrii unei
supravegheri coerente ºi în timp util, Directiva
98/78/CE ar trebui modificatã, fãrã a aduce atingere
aplicãrii iminente a Directivei 2009/138/CE, care ar
trebui sã fie modificatã din aceleaºi motive.
(11) Simulãrile de crizã ar trebui sã aibã loc în
mod regulat pentru subgrupurile bancare ºi de asigurãri
ale unui conglomerat financiar, dar este rolul
coordonatorului desemnat în conformitate cu Directiva
2002/87/CE sã decidã caracterul adecvat, parametrii ºi

momentul în care trebuie efectuatã o simulare de crizã
pentru un anumit conglomerat financiar în ansamblu.
Pentru simulãrile de crizã desfãºurate în întreaga Uniune
de cãtre AES într-un context sectorial specific, rolul
Comitetului comun ar trebui sã fie acela de a se asigura
cã simulãrile au loc în mod concordant în toate
sectoarele. Din acest motiv, AES, prin intermediul
Comitetului comun, ar trebui sã poatã dezvolta
parametri suplimentari pentru simulãrile de crizã
desfãºurate în întreaga Uniune, din care sã reiasã
riscurile specifice de grup care apar în mod tipic în cadrul
conglomeratelor financiare ºi ar trebui sã poatã publica
rezultatele la respectivele simulãri de crizã, în cazurile
permise de legislaþia din sector. Ar trebui sã se þinã seama
de experienþa acumulatã în simulãrile de crizã
desfãºurate anterior în întreaga Uniune. De exemplu,
aceste simulãri ar trebui sã þinã cont de riscurile de
lichiditate ºi de insolvabilitate ale conglomeratelor
financiare.
(12) Comisia ar trebui sã dezvolte în continuare
un sistem coerent ºi concludent pentru supravegherea
conglomeratelor financiare. Apropiata revizuire
completã a Directivei 2002/87/CE ar trebui sã includã
entitãþile nereglementate, în special vehiculele
investiþionale, ºi ar trebui sã precizeze o aplicare în
funcþie de riscuri a derogãrilor pe care le au la dispoziþie
autoritãþile de supraveghere atunci când determinã un
conglomerat financiar, limitând în acelaºi timp utilizarea
unor astfel de derogãri. Având în vedere directivele
sectoriale, revizuirea ar trebui sã vizeze, de asemenea,
conglomeratele financiare relevante din punct de vedere
sistemic, care prin dimensiunea, interconexiunile sau
complexitatea lor devin în mod deosebit vulnerabile.
Aceste conglomerate ar trebui identificate prin analogie
cu standardele în evoluþie ale Consiliului pentru
Stabilitate Financiarã ºi ale Comitetului de supraveghere
bancarã de la Basel. Comisia ar trebui sã aibã în vedere
propunerea de mãsuri de reglementare în acest domeniu.
(13) Este necesarã asigurarea coerenþei dintre
obiectivele Directivei 2002/87/CE ºi cele ale Directivei
2006/48/CE. Prin urmare, Directiva 2006/48/CE ar
trebui modificatã pentru a defini ºi include holdingurile
financiare mixte.
(14) Reinstituirea competenþelor la nivelul
holdingului financiar mixt presupune cã anumite
dispoziþii ale Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE sau 2009/138/CE se aplicã la acest nivel în
mod simultan. Aceste dispoziþii pot fi echivalente între
ele, în special în ceea ce priveºte elementele calitative ale
proceselor de supraveghere. De exemplu, cerinþe
identice de competenþã ºi onorabilitate pentru
gestionarea holdingurilor apar în Directivele 98/78/CE,
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2002/87/CE, 2006/48/CE sau 2009/138/CE. Pentru a
evita suprapunerea acestor dispoziþii ºi pentru a asigura
eficienþa supravegherii la cel mai înalt nivel,
supraveghetorii ar trebui sã poatã aplica o anumitã
dispoziþie numai o singurã datã, respectând, în acelaºi
timp, dispoziþia echivalentã din toate directivele
aplicabile. În cazul în care dispoziþiile nu au o formulare
identicã, ele ar trebui privite ca fiind echivalente, dacã
sunt similare pe fond, în special în ceea ce priveºte
supravegherea în funcþie de riscuri. Atunci când
evalueazã echivalenþa, supraveghetorii ar trebui sã
evalueze, în cadrul colegiilor, dacã, în ceea ce priveºte
fiecare directivã aplicabilã, sunt îndeplinite obiectivele
ºi este respectat domeniul de aplicare, fãrã a scãdea
standardele de supraveghere. Evaluarea echivalenþei
poate evolua în cursul schimbãrilor la nivelul cadrelor ºi
practicilor de supraveghere. Evaluarea echivalenþei ar
trebui, în consecinþã, sã facã obiectul unui proces
deschis, evolutiv. Acest proces ar trebui sã permitã
soluþii de la caz la caz permiþând luarea în considerare a
tuturor caracteristicilor relevante ale unui anumit grup.
Pentru a asigura coerenþa la nivelul cadrului de
supraveghere pentru un grup anumit ºi pentru a obþine
condiþii de concurenþã echitabilã între toate
conglomeratele financiare din cadrul Uniunii, este
necesarã o cooperare adecvatã în ceea ce priveºte
supravegherea. În acest scop, ESA, prin intermediul
Comitetului comun, ar trebui sã elaboreze orientãri
generale menite sã asigure convergenþa evaluãrilor
echivalenþei ºi sã acþioneze în direcþia elaborãrii de
standarde tehnice obligatorii.
(15) Pentru a îmbunãtãþi supravegherea
suplimentarã a entitãþilor financiare care aparþin unui
conglomerat financiar, competenþa de a adopta acte în
conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene (TFEU) ar trebui
delegatã Comisiei în ceea ce priveºte adaptãrile tehnice
ale Directivei 2002/87/CE în legãturã cu definiþiile,
alinierea terminologiei ºi metodele de calcul prevãzute
în respectiva directivã. Este deosebit de important ca, în
cursul lucrãrilor sale pregãtitoare, Comisia sã
organizeze consultãri adecvate, inclusiv la nivel de
experþi. Comisia, în momentul pregãtirii ºi al elaborãrii
actelor delegate, ar trebui sã garanteze transmiterea
simultanã, promptã ºi adecvatã a documentelor
relevante cãtre Parlamentul European ºi Consiliu.
(16) Deoarece obiectivul prezentei directive, ºi
anume îmbunãtãþirea supravegherii suplimentare a
entitãþilor financiare dintr-un conglomerat financiar, nu
poate fi realizat în mod satisfãcãtor de cãtre statele
membre ºi, în consecinþã, datoritã dimensiunilor ºi
efectelor prezentei directive, poate fi realizat mai bine la
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nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta mãsuri, în
conformitate cu principiul subsidiaritãþii, astfel cum este
prevãzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea
Europeanã. În conformitate cu principiul
proporþionalitãþii, astfel cum este prevãzut în respectivul
articol, prezenta directivã nu depãºeºte ceea ce este
necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(17) Prin urmare, Directivele 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE ºi 2009/138/CE ar trebui
modificate,
ADOPTÃ PREZENTA DIRECTIVÃ:
Articolul 1
Modificãri aduse Directivei 98/78/CE
Directiva 98/78/CE se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) litera (j) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(j) "holding mixt de asigurare" înseamnã o
întreprindere mamã, alta decât o întreprindere de
asigurare, o întreprindere de asigurare dintr-o þarã terþã,
o întreprindere de reasigurare, o întreprindere de
reasigurare dintr-o þarã terþã, un holding de asigurare sau
un holding financiar mixt care include printre filialele
sale cel puþin o întreprindere de asigurare sau de
reasigurare;";
(b) se adaugã urmãtoarea literã:
"(m) "holding financiar mixt" înseamnã un holding
financiar mixt în sensul definiþiei de la articolul 2
punctul 15 din Directiva 2002/87/CE;".
2. La articolul 2, alineatul (2) se înlocuieºte cu
urmãtorul text:
"(2) Orice întreprindere de asigurare sau orice
întreprindere de reasigurare a cãrei întreprindere mamã
este un holding de asigurare, un holding financiar mixt
sau o întreprindere de asigurare sau o întreprindere de
reasigurare dintr-o þarã terþã face obiectul unei
supravegheri suplimentare, în conformitate cu
procedura prevãzutã la articolul 5 alineatul (2), precum
ºi la articolele 6, 8 ºi 10."
3. Se introduce urmãtorul articol:
"Articolul 2a
Nivelul de aplicare privind holdingurile financiare
mixte
(1) În cazul în care un holding financiar mixt
face obiectul unor dispoziþii echivalente atât în prezenta
directivã, cât ºi în Directiva 2002/87/CE, în special în
ceea ce priveºte supravegherea în funcþie de riscuri,
autoritatea competentã responsabilã cu realizarea

supravegherii suplimentare, dupã consultarea celorlalte
autoritãþi competente implicate, poate aplica doar
dispoziþia din Directiva 2002/87/CE respectivului
holding financiar mixt.
(2) În cazul în care un holding financiar mixt
face obiectul unor dispoziþii echivalente atât în prezenta
directivã, cât ºi în Directiva 2006/48/CE, în special în
ceea ce priveºte supravegherea în funcþie de riscuri,
autoritatea competentã responsabilã cu realizarea
supravegherii suplimentare, de comun acord cu
autoritatea responsabilã cu supravegherea consolidatã
în sectorul bancar ºi în sectorul serviciilor de investiþii,
poate aplica numai dispoziþia echivalentã din directiva
celui mai important sector, astfel cum este definit în
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva
2002/87/CE.
(3) Autoritatea competentã responsabilã cu
realizarea supravegherii suplimentare informeazã
Autoritatea europeanã de supraveghere (Autoritatea
bancarã europeanã), instituitã prin Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010 al Parlamentului European ºi al
Consiliului (*) (ABE) ºi Autoritatea europeanã de
supraveghere (Autoritatea europeanã pentru asigurãri ºi
pensii ocupaþionale), instituitã prin Regulamentul (UE)
nr. 1094/2010 al Parlamentului European ºi al
Consiliului (**) (AEAPO), cu privire la deciziile
adoptate în temeiul alineatelor (1) ºi (2). ABE, AEAPO
ºi Autoritatea europeanã de supraveghere (Autoritatea
europeanã pentru valori mobiliare ºi pieþe), instituitã
prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului
European ºi al Consiliului (***), elaboreazã, prin
intermediul Comitetului comun al autoritãþilor
europene de supraveghere (denumit în continuare
"Comitetul comun"), orientãri generale menite sã
asigure convergenþa practicilor de supraveghere ºi
elaboreazã un proiect de standarde tehnice de
reglementare, pe care îl înainteazã Comisiei în termen
de trei ani de la adoptarea orientãrilor generale.
Comisia este împuternicitã sã adopte
standardele tehnice de reglementare menþionate la
primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul
(UE) nr. 1094/2010 ºi, respectiv, din Regulamentul
(UE) nr. 1095/2010.
4. La articolul 3, alineatul (1) se înlocuieºte cu
urmãtorul text:
"(1) Exercitarea supravegherii suplimentare în
conformitate cu articolul 2 nu presupune în niciun fel
faptul cã autoritãþile competente au obligaþia de a
exercita o funcþie de supraveghere asupra întreprinderii
de asigurare din þara terþã, a întreprinderii de reasigurare
din þarã terþã, a holdingului de asigurare, a holdingului

financiar mixt sau a holdingului mixt de asigurare, luate
în considerare separat."
5. La articolul 4, alineatul (2) se înlocuieºte cu
urmãtorul text:
"(2) În cazul în care întreprinderile de asigurare sau de
reasigurare autorizate în douã sau mai multe state
membre au drept întreprindere mamã acelaºi holding de
asigurare, aceeaºi întreprindere de asigurare dintr-o þarã
terþã, întreprindere de reasigurare dintr-o þarã terþã,
holding financiar mixt sau holding mixt de asigurare,
autoritãþile competente din statele membre respective se
pot pune de acord pentru a le desemna pe acelea dintre ele
care vor fi responsabile cu exercitarea supravegherii
suplimentare."
6. Articolul 10 se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"Articolul 10
Holdinguri de asigurare, holdinguri
financiare mixte, întreprinderi de asigurare din þãri
terþe ºi întreprinderi de reasigurare din þãri terþe
(1) În legãturã cu articolul 2 alineatul (2), statele
membre solicitã ca metoda supravegherii suplimentare
sã fie aplicatã în conformitate cu anexa II. Calculul
include toate întreprinderile afiliate holdingului de
asigurare, holdingului financiar mixt, întreprinderii de
asigurare dintr-o þarã terþã sau întreprinderii de
reasigurare dintr-o þarã terþã.
(2) În cazul în care, pe baza calculului menþionat
la alineatul (1), autoritãþile competente ajung la
concluzia cã solvabilitatea întreprinderii de asigurare sau
de reasigurare care este filialã a unui holding de
asigurare, a unui holding financiar mixt sau a
întreprinderii de asigurare sau a întreprinderii de
reasigurare dintr-o þarã terþã este sau poate fi ameninþatã,
acestea iau mãsurile corespunzãtoare la nivelul
întreprinderii de asigurare sau al întreprinderii de
reasigurare respective."
7. Anexele I ºi II se modificã în conformitate cu
anexa I la prezenta directivã.

(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12;
(**) JO L 331, 15.12.2010, p. 48;
(***)JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
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Articolul 2
Modificãri aduse Directivei 2002/87/CE
Directiva 2002/87/CE se modificã dupã cum
urmeazã:
1. Articolele 1 ºi 2 se înlocuiesc cu
urmãtorul text:
Articolul 1
Obiect
Prezenta directivã stabileºte normele pentru
organizarea supravegherii suplimentare a entitãþilor
reglementate care au obþinut o autorizaþie în
conformitate cu articolul 6 din Directiva 73/239/CEE,
articolul 4 din Directiva 2002/83/CE (*), articolul 5 din
Directiva 2004/39/CE (**), articolul 3 din Directiva
2005/68/CE(***), articolul 6 din Directiva
2006/48/CE (****), articolul 5 din Directiva
2009/65/CE (*****), articolul 14 din Directiva
2009/138/CE (******)
sau articolele 6-11 din
Directiva 2011/61/UE (*******) ºi care aparþin unui
conglomerat financiar.
De asemenea, prezenta directivã modificã
normele sectoriale corespondente aplicabile entitãþilor
reglementate de directivele respective.
Articolul 2
Definiþii
În sensul prezentei directive:
1. "instituþie de credit" înseamnã o instituþie de
credit în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva
2006/48/CE;
2. "întreprindere de asigurare" înseamnã o
întreprindere de asigurare în sensul articolului 13
punctele 1, 2 ºi 3 din Directiva 2009/138/CE;
3. "întreprindere de investiþii" înseamnã o
întreprindere de investiþii în sensul articolului 4
alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE,
inclusiv întreprinderile menþionate la articolul 3
alineatul (1) litera (d) din Directiva 2006/49/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 14 iunie
2006 privind rata de adecvare a capitalului
întreprinderilor de investiþii ºi al instituþiilor de credit

(********) sau o întreprindere al cãrei sediu social se
aflã într-o þarã terþã ºi care ar avea nevoie de o
autorizaþie în temeiul Directivei 2004/39/CE în cazul în
care sediul sãu social s-ar afla pe teritoriul Uniunii;
4. "entitate reglementatã" înseamnã o
instituþie de credit, o întreprindere de asigurare, o
întreprindere de reasigurare, o întreprindere de
investiþii, o societate de administrare a activelor sau un
administrator de fonduri de investiþii alternative;
5. "societate de administrare a activelor"
înseamnã o societate de administrare în sensul
articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva
2009/65/CE sau o întreprindere al cãrei sediu social se
aflã într-o þarã terþã ºi care ar avea nevoie de o
autorizaþie conform directivei respective în cazul în
care sediul sãu social s-ar afla în interiorul Uniunii;
5a. "administrator de fonduri de investiþii
alternative" înseamnã administratorul unui fond de
investiþii alternative în sensul articolului 4 alineatul (1)
literele (b), (l) ºi (a b) din Directiva 2011/61/UE sau o
întreprindere al cãrei sediu social se aflã într-o þarã terþã
ºi care ar avea nevoie de o autorizaþie conform
directivei respective în cazul în care sediul sãu social
s-ar afla în interiorul Uniunii;
6. "întreprindere de reasigurare" înseamnã o
întreprindere de reasigurare în sensul articolului 13
punctele 4, 5 sau 6 din Directiva 2009/138/CE sau un
vehicul investiþional în sensul articolului 13 punctul 26
din Directiva 2009/138/CE;
7. "norme sectoriale" înseamnã legislaþia
Uniunii privind supravegherea prudenþialã a entitãþilor
reglementate, în special dispoziþiile Directivelor
2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE ºi
2009/138/CE;
8. "sector financiar" înseamnã un sector
format din una sau mai multe dintre entitãþile
menþionate în continuare:
(a) o instituþie de credit, o instituþie financiarã
sau o întreprindere de servicii auxiliare în sensul
articolului 4 punctele 1, 5 sau 21 din Directiva
2006/48/CE (denumite în continuare în mod colectiv
"sectorul bancar");

(*) Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaþã (JO L 345, 19.12.2002, p. 1);
(**) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piaþa instrumentelor financiare (JO L 145, 30.4.2004, p. 1);
(***) Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea (JO L 323, 9.12.2005, p. 1);
(****) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniþierea ºi exercitarea activitãþii instituþiilor de credit (JO L 177, 30.6.2006,
p.1);
(*****) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege ºi a actelor administrative privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32);
(******) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate ºi desfãºurarea activitãþii de asigurare ºi
reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1);
(*******) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiþii alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1);
(********) JO L 177, 30.6.2006, p. 201);
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(b) o întreprindere de asigurare, o
întreprindere de reasigurare sau un holding de asigurare
în sensul articolului 13 punctele 1, 2, 4 sau 5 sau al
articolului 212 alineatul (1) litera (f) din Directiva
2009/138/CE (denumite în continuare în mod colectiv
"sectorul asigurãrilor");
(c) o întreprindere de investiþii în sensul
articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva
2006/49/CE (denumitã în continuare în mod colectiv
"sectorul serviciilor de investiþii");
9. "întreprindere mamã" înseamnã o
întreprindere mamã conform definiþiei de la articolul 1
din a ºaptea Directivã a Consiliului 83/349/CEE din 13
iunie 1983 privind conturile consolidate (*********)
sau orice întreprindere care, în opinia autoritãþilor
competente, exercitã efectiv o influenþã dominantã
asupra unei alte întreprinderi;
10. "filialã" înseamnã o filialã conform
definiþiei de la articolul 1 din Directiva 83/349/CEE sau
orice întreprindere asupra cãreia, potrivit opiniei
autoritãþilor competente, o întreprindere mamã exercitã
în mod efectiv o influenþã dominantã sau toate filialele
unei întreprinderi filiale;
11. "participaþie" înseamnã o participaþie în
sensul articolului 17 prima tezã din a patra directivã
78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind
conturile anuale ale anumitor tipuri de întreprinderi
(**********), sau deþinerea, în mod direct sau
indirect, a cel puþin 20% din drepturile de vot sau din
capitalul unei întreprinderi;
12. "grup" înseamnã un grup de întreprinderi
format dintr-o întreprindere mamã, filialele acesteia ºi
entitãþile în cadrul cãrora întreprinderea mamã sau
filialele acesteia deþin o participaþie, precum ºi
întreprinderile între care existã o relaþie în sensul
articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE ºi
toate subgrupurile grupului;
12a. "control" înseamnã relaþia dintre o
întreprindere mamã ºi o filialã, astfel cum se prevede la
articolul 1 din Directiva 83/349/CEE, sau o relaþie
similarã între orice persoanã fizicã sau juridicã ºi o
întreprindere;
13. "legãturi strânse" înseamnã situaþia în care
douã sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt
legate prin control sau participaþie sau o situaþie în care
douã sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt
permanent legate de aceeaºi persoanã printr-o relaþie de
control;
(*********) JO L 193, 18.7.1983, p. 1);
(**********) JO L 222, 14.8.1978, p. 11).

14. "conglomerat financiar" înseamnã un grup
sau subgrup în care o entitate reglementatã se aflã la
conducerea grupului sau subgrupului sau cel puþin una
dintre filialele acelui grup sau subgrup este o entitate
reglementatã ºi care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
(a) în cazul în care o entitate reglementatã este
la conducerea grupului sau subgrupului:
(i) aceasta este fie întreprinderea mamã a unei
entitãþi din sectorul financiar, fie o entitate care deþine o
participaþie într-o entitate din sectorul financiar, fie o
entitate legatã de o entitate din sectorul financiar
printr-o relaþie în sensul articolului 12 alineatul (1) din
Directiva 83/349/CEE;
(ii) cel puþin una dintre entitãþile grupului sau
subgrupului aparþine sectorului asigurãrilor ºi cel puþin
o entitate aparþine sectorului bancar sau sectorului de
servicii de investiþii; ºi
(iii) activitãþile consolidate sau agregate ale
entitãþilor grupului sau subgrupului în sectorul
asigurãrilor ºi ale entitãþilor în sectorul bancar ºi în
sectorul serviciilor de investiþii sunt semnificative în
sensul articolului 3 alineatul (2) sau (3) din prezenta
directivã; sau
(b) în cazul în care la conducerea grupului sau
subgrupului nu se aflã o entitate reglementatã:
(i) activitãþile grupului sau subgrupului se
desfãºoarã în principal în sectorul financiar în sensul
articolului 3 alineatul (1) din prezenta directivã;
(ii) cel puþin una dintre entitãþile grupului sau
subgrupului aparþine sectorului asigurãrilor ºi cel puþin
o entitate aparþine sectorului bancar sau sectorului de
servicii de investiþii; ºi
(iii) activitãþile consolidate sau agregate ale
entitãþilor grupului sau subgrupului în sectorul
asigurãrilor ºi ale entitãþilor în sectorul bancar ºi în
sectorul serviciilor de investiþii sunt semnificative în
sensul articolului 3 alineatul (2) sau (3) din prezenta
directivã;
15. "holding financiar mixt" înseamnã o
întreprindere mamã diferitã de o entitate reglementatã,
care, împreunã cu filialele sale, dintre care cel puþin una
este o entitate reglementatã cu sediul social în interiorul
Uniunii, ºi cu alte entitãþi, constituie un conglomerat
financiar;
16. "autoritãþi competente" înseamnã
autoritãþile naþionale ale statelor membre care dispun de
competenþa legalã sau de reglementare necesarã pentru
a supraveghea instituþiile de credit, întreprinderile de
asigurare, întreprinderile de reasigurare, întreprinderile
de investiþii, societãþile de administrare a activelor sau
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administratorii fondurilor de investiþii alternative, în
mod individual sau la nivelul întregului grup;
17. "autoritãþi competente implicate"
înseamnã:
(a) autoritãþile competente din statele membre
care rãspund de supravegherea sectorialã consolidatã a
entitãþilor reglementate care aparþin unui conglomerat
financiar, în special a ultimei întreprinderi mamã a unui
sector;
(b) coordonatorul desemnat în conformitate cu
articolul 10, în cazul în care acesta este diferit de
autoritãþile menþionate la litera (a);
(c) alte autoritãþi competente, în cazul în care
autoritãþile menþionate la literele (a) ºi (b) considerã
acest lucru oportun;
18. "tranzacþii în interiorul grupului" înseamnã
toate tranzacþiile prin care o entitate reglementatã care
aparþine unui conglomerat financiar recurge direct sau
indirect la alte întreprinderi din cadrul aceluiaºi grup
sau la orice persoanã fizicã sau juridicã ce are legãturi
strânse cu întreprinderile din cadrul acestui grup în
vederea îndeplinirii unei obligaþii de naturã contractualã
sau nu, cu titlu oneros sau nu;
19. "concentrarea riscurilor" înseamnã toate
expunerile la risc care prezintã un potenþial de pierdere
suficient de mare pentru a pune în pericol solvabilitatea
sau poziþia financiarã în general a entitãþilor
reglementate din conglomeratul financiar ºi care pot fi
determinate de riscurile de contrapartidã/de credit, de
investiþii, asigurare sau de piaþã, precum ºi de alte
riscuri, sau de o combinaþie sau interacþiune a acestor
riscuri.
Pânã la intrarea în vigoare a oricãror standarde
tehnice de reglementare adoptate în conformitate cu
articolul 21a alineatul (1) litera (b), opinia menþionatã la
punctul 17 litera (c) þine seama, în mod special, de cota
de piaþã deþinutã de entitãþile reglementate din cadrul
conglomeratului financiar în alte state membre, în
special în cazul în care aceastã cotã este mai mare de
5%, precum ºi de importanþa în cadrul conglomeratului
financiar a oricãrei entitãþi reglementate cu sediul în alt
stat membru.
2. Articolul 3 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) alineatele (1), (2) ºi (3) se înlocuiesc cu urmãtorul
text:
"(1) Se considerã cã activitãþile unui grup se
desfãºoarã în principal în sectorul financiar în sensul
articolului 2, punctul 14 litera (b), punctul (i) în cazul în
care raportul dintre totalul bilanþului entitãþilor din
sectorul financiar reglementate ºi nereglementate din
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cadrul grupului în ansamblul sãu ºi, respectiv, totalul
bilanþului grupului este mai mare de 40 %.
(2) Se considerã cã activitãþile diferitelor
sectoare financiare sunt semnificative în sensul
articolului 2, punctul 14, litera (a) punctul (iii) sau litera
(b,) punctul (iii), pentru fiecare sector financiar în parte,
în cazul în care valoarea medie a raportului dintre totalul
bilanþului sectorului financiar în cauzã ºi totalul
bilanþului entitãþilor din sectorul financiar al grupului ºi
valoarea medie a raportului dintre cerinþele de
solvabilitate ale aceluiaºi sector financiar ºi cerinþa de
solvabilitate totalã a entitãþilor din sectorul financiar al
grupului depãºesc 10 %.
În sensul prezentei directive, sectorul financiar
cel mai puþin important în cadrul unui conglomerat
financiar este cel care prezintã media cea mai scãzutã,
iar sectorul financiar cel mai important în cadrul unui
conglomerat financiar este cel care prezintã media cea
mai ridicatã. În scopul calculãrii mediei ºi pentru a
determina care este sectorul financiar cel mai puþin
important ºi care este sectorul financiar cel mai
important, sectorul bancar ºi cel al serviciilor de
investiþii sunt luate în considerare împreunã.
Societãþile de administrare a activelor sunt
adãugate sectorului cãruia îi aparþin în cadrul grupului;
dacã nu aparþin în mod exclusiv unui sector din cadrul
grupului, ele sunt adãugate sectorului financiar celui
mai puþin important.
Administratorii fondurilor de investiþii
alternative sunt adãugaþi sectorului cãruia îi aparþin în
cadrul grupului. Dacã nu aparþin în mod exclusiv unui
sector din cadrul grupului, sunt adãugaþi sectorului
financiar celui mai puþin important.
(3) Se considerã, de asemenea, cã activitãþile
trans-sectoriale sunt importante în sensul articolului 2,
punctul 14, litera (a), punctul (iii) sau litera (b), punctul
(iii) în cazul în care totalul bilanþului sectorului financiar
cel mai puþin important în cadrul grupului este mai mare
de 6 miliarde EUR.
În cazul în care grupul nu atinge pragul
menþionat la alineatul (2) din prezentul articol,
autoritãþile competente implicate pot decide de comun
acord sã nu mai considere grupul un conglomerat
financiar. De asemenea, acestea pot decide sã nu aplice
dispoziþiile articolelor 7, 8 sau 9 în cazul în care
considerã cã includerea grupului în sfera de aplicare a
prezentei directive sau aplicarea unor asemenea
dispoziþii nu este necesarã sau ar fi inoportunã sau ar
deveni o sursã de confuzie având în vedere obiectivele
supravegherii suplimentare.
Deciziile luate în conformitate cu prezentul
alineat se notificã celorlalte autoritãþi competente ºi sunt
fãcute publice de cãtre autoritãþile competente, mai

puþin în cazul unor situaþii excepþionale.
(3a) În cazul în care grupul atinge pragul
menþionat la alineatul (2) din prezentul articol, dar
sectorul financiar cel mai puþin important nu depãºeºte
6 miliarde EUR, autoritãþile competente implicate pot
decide de comun acord sã nu considere grupul un
conglomerat financiar. De asemenea, acestea pot
decide sã nu aplice dispoziþiile articolelor 7, 8 sau 9 în
cazul în care considerã cã includerea grupului în sfera
de aplicare a prezentei directive sau aplicarea unor
asemenea dispoziþii nu este necesarã sau ar fi
inoportunã sau ar deveni o sursã de confuzie având în
vedere obiectivele supravegherii suplimentare.
Deciziile luate în conformitate cu prezentul
alineat se notificã celorlalte autoritãþi competente ºi sunt
fãcute publice de cãtre autoritãþile competente, mai
puþin în cazul unor situaþii excepþionale.";
(b) alineatul (4) se modificã dupã cum
urmeazã:
(i) litera (a) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
"(a) sã excludã o entitate de la calcularea
rapoartelor, în cazurile menþionate la articolul 6
alineatul (5) cu excepþia cazului în care entitatea s-a
mutat dintr-un stat membru într-o þarã terþã ºi nu existã
nicio dovadã care sã indice cã entitatea ºi-a schimbat
sediul pentru a evita reglementãrile;";
(ii) se adaugã litera urmãtoare:
"(c) sã excludã una sau mai multe participaþii în
sectorul mai puþin important dacã aceste participaþii
sunt hotãrâtoare pentru identificarea unui conglomerat
financiar ºi prezintã, la nivel colectiv, un interes
neglijabil cu privire la obiectivele supravegherii
suplimentare.";
(c) alineatul (5) se înlocuieºte cu urmãtorul
text:
"(5) În sensul aplicãrii alineatelor (1) ºi (2),
autoritãþile competente implicate pot, în cazuri
excepþionale ºi de comun acord, sã înlocuiascã criteriul
bazat pe totalul bilanþului cu unul sau mai mulþi dintre
parametrii urmãtori sau sã integreze unul sau mai mulþi
dintre aceºti parametri, în cazul în care autoritãþile
considerã cã aceºtia prezintã un interes deosebit în
scopul supravegherii suplimentare în temeiul prezentei
directive: structura veniturilor, activitãþile în afara
bilanþului, activele totale aflate în gestionare.";
(d) se adaugã urmãtoarele alineate:
"(8) Autoritatea europeanã de supraveghere
(Autoritatea bancarã europeanã), instituitã prin
Regulamentul (*) (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului
European ºi al Consiliului (ABE), Autoritatea
europeanã de supraveghere (Autoritatea europeanã
pentru asigurãri ºi pensii ocupaþionale), instituitã prin
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului
European ºi al Consiliului (**) (AEAPO) sau
Autoritatea europeanã de supraveghere (Autoritatea

europeanã pentru valori mobiliare ºi pieþe), instituitã
prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului
European ºi al Consiliului (***) (AEVMP), elaboreazã,
prin intermediul Comitetului comun al AES (Comitetul
comun), orientãri generale comune în vederea realizãrii
convergenþei practicilor de supraveghere în ceea ce
priveºte aplicarea alineatelor (2), (3), (3a), (4) ºi (5) din
prezentul articol.
(9) Autoritãþile competente reevalueazã anual
derogãrile de la aplicarea supravegherii suplimentare ºi
revizuiesc indicatorii cantitativi prevãzuþi în prezentul
articol ºi evaluãrile de risc efectuate pentru grupurile
financiare.
3. Articolul 4 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieºte cu
urmãtorul text:
"În acest sens:
- autoritãþile competente care au autorizat
entitãþi reglementate care aparþin grupului colaboreazã
strâns;
- în cazul în care o autoritate competentã
considerã cã o entitate reglementatã autorizatã de
respectiva autoritate competentã aparþine unui grup care
poate fi un conglomerat financiar ºi care nu a fost încã
identificat în conformitate cu prezenta directivã,
autoritatea competentã îºi prezintã opinia celorlalte
autoritãþi competente implicate ºi Comitetului comun.";
(b) la alineatul (2), al doilea paragraf se
înlocuieºte cu urmãtorul text:
"Coordonatorul informeazã în acest sens ºi
autoritãþile competente care au autorizat entitãþile
reglementate din cadrul grupului ºi autoritãþile
competente ale statului membru în care îºi are sediul
social holdingul financiar mixt, precum ºi Comitetul
comun.";
(c) alineatul (3) se înlocuieºte cu urmãtorul
text:
"(3) Comitetul comun publicã ºi actualizeazã pe
site-ul sãu internet lista conglomeratelor financiare
definite în conformitate cu articolul 2 punctul 14. Aceste
informaþii sunt disponibile prin intermediul unei legãturi
hipertext pe toate site-urile internet ale AES.
Denumirea fiecãrei entitãþi reglementate menþionate la
articolul 1 care face parte dintr-un conglomerat
financiar este introdusã în lista pe care Comitetul comun
o publicã ºi actualizeazã pe site-ul sãu internet."
4. Articolul 5 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) la alineatul (2), litera (b) se înlocuieºte cu
urmãtorul text:
"(b) orice întreprindere reglementatã a cãrei
întreprindere mamã este un holding financiar mixt cu
sediul social în interiorul Uniunii;";
(b) alineatul (3) se înlocuieºte cu urmãtorul
text:
(*) JO L 331, 15.12.2010, p. 12);
(**) JO L 331, 15.12.2010, p. 48);
(***) JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
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"(3) Orice entitate reglementatã care nu face
obiectul supravegherii suplimentare în temeiul
alineatului (2), a cãrei întreprindere mamã este o
entitate reglementatã sau un holding financiar mixt al
cãrui sediu social se aflã într-o þarã terþã face obiectul
unei supravegheri suplimentare la nivelul
conglomeratului financiar în mãsura ºi în conformitate
cu modalitãþile prevãzute la articolul 18.";
(c) la alineatul (4), al doilea paragraf se
înlocuieºte cu urmãtorul text:
"Pentru a aplica o astfel de supraveghere
suplimentarã, cel puþin una dintre entitãþi trebuie sã fie
o entitate reglementatã menþionatã la articolul 1, iar
condiþiile prevãzute la articolul 2 punctul 14 litera (a)
punctul (ii) ºi litera (b) punctul (ii) ºi la articolul 2
punctul 14 litera (a) punctul (iii) ºi litera (b) punctul (iii)
trebuie sã fie îndeplinite. Autoritãþile competente
implicate iau decizia þinând seama de obiectivele
supravegherii suplimentare definite în prezenta
directivã."
5. La articolul 6, alineatele (3) ºi (4) se
înlocuiesc cu urmãtorul text:
"(3) Pentru a determina cerinþele privind rata
de adecvare a capitalului propriu menþionatã la
alineatul
(2) primul paragraf, entitãþile
menþionate în continuare sunt cuprinse în sfera de
aplicare a supravegherii suplimentare în conformitate
cu anexa I:
(a) o instituþie de credit, o instituþie financiarã
sau o întreprindere de servicii auxiliare;
(b) o întreprindere de asigurare, o
întreprindere de reasigurare sau un holding de
asigurare;
(c) o societate de investiþii;
(d) un holding financiar mixt.
(4) În cazul în care cerinþele suplimentare în
ceea ce priveºte rata de adecvare a capitalului propriu al
unui conglomerat financiar se calculeazã conform
metodei nr. 1 (consolidare contabilã) menþionatã în
anexa I la prezenta directivã, capitalul propriu ºi cerinþa
de solvabilitate pentru entitãþile din cadrul grupului se
calculeazã aplicând normele sectoriale corespondente
privind modul de realizare ºi amploarea consolidãrii,
prevãzute în mod concret la articolele 133 ºi 134 din
Directiva 2006/48/CE ºi la articolul 221 din Directiva
2009/138/CE.
În cazul în care se aplicã metoda nr. 2
(deducere ºi agregare) menþionatã în anexa I, la
efectuarea calcului se ia în considerare cota
proporþionalã deþinutã din capitalul subscris care este
deþinutã direct sau indirect de întreprinderea mamã sau
de întreprinderea care deþine o participaþie într-o altã
entitate din cadrul grupului."
6. Articolul 7 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) alineatul (3) se înlocuieºte cu urmãtorul text:
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“(3) Pânã la realizarea unei coordonãri
ulterioare a legislaþiei Uniunii, statele membre pot
stabili limite cantitative, pot permite autoritãþilor lor
competente sã stabileascã limite cantitative, sau pot
adopta alte mãsuri de supraveghere care sã permitã
atingerea obiectivelor urmãrite de supravegherea
suplimentarã, în ceea ce priveºte orice concentrare a
riscurilor la nivelul conglomeratului financiar.";
(b) se adaugã urmãtorul alineat:
"(5) AES elaboreazã, prin intermediul
Comitetului comun, orientãri generale comune în
vederea realizãrii convergenþei practicilor de
supraveghere în ceea ce priveºte aplicarea supravegherii
suplimentare a concentrãrii riscurilor, în conformitate
cu alineatele (1)-(4) de la prezentul articol. Pentru a se
evita orice suprapunere, orientãrile generale asigurã
aplicarea uniformã a instrumentelor de supraveghere,
astfel cum se prevede la prezentul articol, cu aplicarea
articolelor 106-118 din Directiva 2006/48/CE ºi a
articolului 244 din Directiva 2009/138/CE. Acestea
elaboreazã orientãri generale comune specifice privind
aplicarea alineatelor (1)-(4) de la prezentul articol
participaþiilor conglomeratelor financiare în cazul în
care dreptul naþional al societãþilor comerciale
împiedicã aplicarea articolului 14 alineatul (2) din
prezenta directivã."
7. Articolul 8 se modificã dupã cum urmeazã:
(a) alineatul (3) se înlocuieºte cu urmãtorul
text:
"(3) Pânã la realizarea unei coordonãri
ulterioare a legislaþiei Uniunii, statele membre pot
stabili limite cantitative ºi cerinþe calitative, pot permite
autoritãþilor lor competente sã stabileascã limite
cantitative ori cerinþe calitative, sau pot adopta alte
mãsuri de supraveghere care sã permitã atingerea
obiectivelor urmãrite de supravegherea suplimentarã, în
ceea ce priveºte tranzacþiile în interiorul grupului
realizate de entitãþile reglementate din cadrul unui
conglomerat financiar.";
(b) se introduce urmãtorul alineat:
"(5) AES elaboreazã, prin intermediul
Comitetului comun, orientãri generale comune în
vederea realizãrii convergenþei practicilor de
supraveghere în ceea ce priveºte aplicarea supravegherii
suplimentare a tranzacþiilor din interiorul grupului, în
conformitate cu alineatele (1)-(4) de la prezentul articol.
Pentru a se evita orice suprapunere, orientãrile generale
asigurã aplicarea uniformã a instrumentelor de
supraveghere, astfel cum se prevede la prezentul articol,
cu aplicarea articolului 245 din Directiva 2009/138/CE.
Acestea elaboreazã orientãri generale comune specifice
privind aplicarea alineatelor (1)-(4) de la prezentul
articol participaþiilor conglomeratelor financiare în
cazul în care dreptul naþional al societãþilor comerciale
împiedicã aplicarea articolului 14 alineatul (2) din
prezenta directivã."
(continuare în numãrul viitor)

