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CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE
Noţiunea şi obiectul dreptului bancar. În absenţa unei definiţii normative,
justificată şi de realitatea potrivit căreia dreptul bancar nu este o ramură distinctă în
cadrul sistemului nostru de drept, schiţarea noţiunii însăşi de drept bancar este opera
exclusivă a literaturii juridice de specialitate.
În doctrina naţională1 a fost conturată opinia potrivit căreia dreptul bancar este un
drept al unor subiecţi calificaţi, pentru că reglementează modul de autorizare a instituţiilor
de credit, dar şi un drept al activităţii bancare, pentru că reglementează operaţiunile care
pot fi cuprinse în obiectul de activitate al instituţiilor de credit şi pe care le pot desfăşura
conform autorizaţiei emise de Banca Naţională a României.
De altfel, această ideea concordă şi cu cele exprimate în doctrina internaţională2 ce
identifică obiectul dreptului bancar cu activităţile efectuate cu titlu de profesie obişnuită
de către instituţiile de credit. Practic, definiţia evidenţiază faptul că dreptul bancar este
deopotrivă un drept al actorilor, pentru că textele reglementează condiţiile de acces şi de
exerciţiu ale activităţilor recunoscute instituţiilor de credit, printre care figurează şi
băncile, şi un drept al activităţilor, pentru că textele precizează care sunt acele operaţiuni
pe care instituţiile de credit le pot exercita. De o manieră mai simplă, dreptul bancar a fost
catalogat ca fiind dreptul bancherilor3, iar referitor la obiectului dreptului bancar, s-a
apreciat că acesta este format din reguli care stabilesc statutul instituţiilor ce angajează
comerţul cu bani şi din reguli aplicabile activităţii lor, fiind dreptul unei profesii4.
În ceea ce ne priveşte, opinăm în sensul că dreptul bancar cuprinde ansamblul
normelor juridice ce reglementează sistemul bancar, în plenitudinea aspectelor sale.
Precizări terminologice. Sub aspect terminologic, în doctrină5 a fost dezbătută şi
problematica corectei utilizări a sintagmei „drept bancar", plecându-se de la controversa
existentă în sistemul de drept francez care opunea denumirii precizate pe cea de „drept al
creditului". S-a apreciat că originea acestei denumiri nu este în titulatura subiecţilor ce
desfăşoară activitatea bancară, adică a instituţiilor de credit, ci are în vedere o categorie
din operaţiunile pe care le presupune activitatea bancară, respectiv cea a operaţiunilor de
creditare. Astfel, s-a considerat că denumirea „drept al creditului” este nespecifică şi
unilaterală.
Caracterul nespecific al termenului de „drept al creditului” este apreciat în raport
de domeniul de reglementare, formularea fiind deopotrivă prea vastă, întrucât activitatea
de creditare, include şi creditarea din alte sfere ale dreptului comercial sau dreptului
civil6, dar şi prea restrânsă, întrucât folosirea sa ar indica doar entităţile ce au ca obiect al
1

L. Bercea, Statutul dreptului bancar, în Revista de Drept Comercial, nr. 6/2003, p. 130.
Th. Bonneau, Droit bancaire, Ed. Montchrestien, Paris, 2001, pp. 5-6.
3
F. Dekeuwer-Defossez, Droit bancaire, Ed. Dalloz, Paris, 1999, p. 1.
4
Ch. Gavalda, J. Stoufflet, Droit Bancaire. Institution-Comptes. Opérations-Services, Ed. Libraire de
la Cour de Cassation, Paris, 1999, p. 3.
5
Pentru amănunte a se vedea L. Bercea, art. cit., pp. 134-135.
6
Altfel spus, activitatea de creditare nu este limitată exclusiv la operaţiunile de creditare, ca forme
concrete ale activităţii bancare, desfăşurate de instituţiile de credit.
2
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activităţii operaţiunile de creditare excluzându-se, nejustificat, celelalte operaţiuni
permise instituţiilor de credit (spre exemplu: atragerea de depozite, leasing financiar,
emiterea de mijloace de plată, serviciile de consultanţă bancară etc.).
În acest sens, precizăm sintetic că fiecare din categoriile de persoane juridice
române recunoscute ca având statut de instituţie de credit, în cadrul sistemului bancar
naţional, trebuie să fie autorizată în condiţiile legii pentru a se constitui şi pentru a putea
desfăşura activităţile specifice. În ceea ce priveşte obiectul lor de activitate, acesta
include, pe de o parte, în mod obligatoriu activitatea bancară, limitată normativ doar la
operaţiunile de atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de
acordare de credite în cont propriu, iar pe de altă parte, şi o diversitate de alte activităţi
permise instituţiilor de credit, care necesită sau nu, după caz, autorizare pentru a putea fi
derulate de către acestea.
În ceea ce priveşte caracterul unilateral al termenului de „drept al creditului”,
acesta are în vedere sintagma de „instituţii de credit", consacrată normativ la nivel
comunitar şi naţional pentru a desemna categoriile de subiecte de drept ce derulează
activitatea bancară, fără a-şi limita obiectul propriu de activitate la aceasta. Altfel spus, nu
este cea mai potrivită opţiune terminologică a limbajului juridic incident, întrucât cea mai
relevantă operaţiune a activităţii bancare nu este acordarea de credite, ci atragerea de
depozite. De altfel, aşa cum precizam şi anterior, creditarea este întâlnită şi în cazul altor
activităţi comerciale1 sau activităţi necomerciale2, putând fi efectuată şi de alte categorii
de subiecte de drept decât instituţiile de credit3. Totuşi, ea este preferabilă altor formulări,
întrucât include în sfera ei şi alte persoane juridice decât băncile4.
Problema autonomiei dreptului bancar. Pornind de la disputele doctrinare
existente asupra noţiunii de ramură de drept, respectiv asupra criteriilor care disting o
ramură de drept, reţinem opinia5 potrivit căreia, în problematica analizată, criteriul
prioritar rămâne obiectul reglementării juridice, în timp ce criteriul metodei specifice de
reglementare şi principiile comune rămân criterii auxiliare.
În cazul dreptului bancar, obiectul reglementării juridice se prezintă ca un criteriu
obiectiv, în sensul că dreptul bancar nu are un obiect propriu distinct de reglementare,
acesta nefiind impus nici chiar prin voinţa legiuitorului, astfel că relaţiile reglementate
prin normele sale fac parte din obiectul specific dreptului comercial. Astfel, dreptul
bancar nu poate fi considerat ca o ramură distinctă a sistemului de drept naţional,
particularităţile pe care acesta le prezintă, în principal, asupra calităţii subiectelor sau
asupra activităţilor desfăşurate de acestea sunt insuficiente pentru a justifica o altă
1

Spre exemplu operaţiunile de tipul leasing-ului.
Spre exemplu, operaţiunile derulate de casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, reglementate de
Legea nr. 122 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc al salariaţilor şi al uniunilor acestora,
publicată în M. Of. nr. 262/25.10.1996, cu modificările şi completările, sau casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor, reglementate de Legea nr. 540 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în
M. Of. nr. 723/03.10.2002.
3
Spre exemplu, de instituţiile bancare nefinanciare, reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 28
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M. Of. nr. 89/31.01.2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
4
I. Turcu, T. Boboc-Enoiu, „Recenta reformă legislativă în domeniul activităţii bancare (I)”, Revista
de Drept Comercial, nr. 3/2004, p. 10.
5
Pentru detalii, D.C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria generală a Dreptului, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2006, pp. 231 - 232.
2
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susţinere decât aceea că dreptul bancar constituie doar o subramură a dreptului
comercial.
Relativ la particularităţile subiectelor ce intră sub incidenţa normelor de drept
bancar, de care aminteam anterior, acestea sunt practic doar expresia unei specializări în
cadrul amplei categorii reprezentate de comercianţii persoane juridice. Altfel spus,
instituţiile de credit, persoane juridice române, nu sunt altceva decât comercianţi de tipul
societăţilor comerciale pe acţiuni ce desfăşoară activităţi specifice acestei calităţi. În ceea
ce priveşte Banca Naţională a României, reprezentând cealălaltă componentă a sistemului
bancar naţional, aceasta are statutul unei instituţii publice independente, de asemenea
persoană juridică, însă necomerciant.
Relativ la natura activităţilor permise entităţilor specifice domeniului bancar,
dispoziţiilor art. 3 pct. 11 din Codul Comercial (1887) califică în mod expres operaţiunile
de bancă şi schimb drept fapte de comerţ1, raporturile juridice pe care le acestea le
generează constituind obiectul reglementărilor de drept comercial. Referirea normativă
invocată este de natură enumerativă, fiind lipsită de orice precizare asupra conţinutului,
iar faptul că abordarea noţiunii în cadrul legislaţiei bancare a fost ulterioară şi diferită2, în
mod inevitabil a generat numeroase şi justificate dispute doctrinare în materie3.
Astfel, oscilaţiile şi inadvertenţele limbajului juridic folosit în reglementări4, au
făcut ca la nivelul literaturii juridice de specialitate operaţiunilor de bancă să fie apreciate
că vizează operaţiunile de depozit, de efectuare de plăţi şi acordarea de credite, în timp ce
operaţiunile de schimb privesc operaţiunile cu monedă şi cu bilete de bancă5, după cum şi
interpretarea activităţii bancare prin prisma funcţiilor băncilor6. Mai mult decât atât, s-a
1

În considerarea clasificărilor doctrinare a faptelor de comerţ, operaţiunile de bancă şi schimb sunt
fapte de comerţ obiective de tipul interpunerii în schimbul şi circulaţia bunurilor.
2
Respectiv în prima Lege bancară nr. 70 pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă,
promulgată prin Decretul nr. 1275/1934, publicat în M. Of. nr. 105/08.05.1934. Conform dispoziţiilor art. 1,
operaţiunea de bancă era considerată orice operaţiune juridică asupra sumelor de bani în numerar, asupra
creditelor, asupra efectelor de comerţ şi asupra valorilor negociabile române sau străine, săvârşite de o
întreprindere bancară.
3
A se vedea în acest sens abordarea din D. Drosu Şaguna, M. A. Raţiu, Drept bancar, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, pp. 64 -82, dar şi C. A. Gheorghe, Drept bancar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, pp. 96 - 98
4
Ulterior abrogării Legii nr. 70/1934 prin Decretul-lege nr. 149/1990, cadrul normativ în domeniul
bancar a fost asigurat prin diverse reglementări, până la adoptarea Legii privind activitatea bancară nr.
33/1991. Conform dispoziţiilor acesteia, activitatea bancară în România se desfăşura prin Banca Naţională a
României şi prin societăţi bancare, acestea din urmă având ca obiect principal de activitate atragerea de
fonduri de la persoane juridice şi fizice, sub forma de depozite sau instrumente nenegociabile, plătibile la
vedere sau la termen, precum şi acordarea de credite.
În schimb, dispoziţiile Legii bancare nr. 58/1998 şi ale O.U.G. nr. 99/2006, ce o abrogă pe prima,
limitează în mod expres activitatea bancară la atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public
şi acordarea de credite în cont propriu de către instituţiile de credit.
5
V. Pătulea, C. Turianu, Curs de drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 15.
6
C. Simon, Băncile, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, pp. 70-71. Acesta a identificat în acest sens:
funcţia de intermediere în colectarea disponibilităţilor băneşti de la persoanele fizice sau juridice care fac
economii sau simple depuneri şi acordarea sumelor astfel primite către alte persoane ce doresc împrumuturi;
funcţia de gestionare a mijloacelor de plată, având în vedere că băncile folosesc şi alte mijloace de plată decât
bancnotele şi monedele, respectiv titlurile de credit (cambii, bilete la ordin şi cecuri), ordine de plată etc.;
prestarea de servicii financiare, cum ar fi spre exemplu închirierea de case de bani, consultanţă, operaţiuni de
bursă etc.; funcţia de intermediere în activitatea interbancară în cazul în care băncile apelează la serviciile
altei bănci.
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reţinut că înseşi dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2006 utilizează simultan noţiunile de operaţiuni
bancare şi de activitate bancară, acestea având un conţinut identic1.
În considerarea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus,
altfel spus independent de orice critică terminologică sau de conţinut juridic a sintagmei
operaţiuni de bancă şi de schimb, apreciem că în cadrul sistemului nostru bancar apte de a
efectua aceste operaţiuni, în accepţiunea lor de fapte de comerţ obiective, sunt, după caz,
instituţiile de credit şi Banca Naţională a României. Precizarea este impusă de evoluţia
înregistrată în timp de subiectele de drept competente să le exercite, dar şi de cadrul
normativ aferent acestora, cât şi pentru evitarea posibilelor confuzii, deoarece în etapa
actuală, aceste operaţiuni pot apărea, sub anumite forme, şi în obiectul de activitate al
altor entităţi2. În cazul acestora din urmă, posibilitatea şi condiţiile exacte de exercitare
sunt prevăzute de actele normative ce le reglementează coroborate legislaţiei bancare
incidente.
Totuşi, în ceea ce priveşte activitatea instituţiilor de credit aceasta nu este limitată
doar la operaţiunile de bancă şi schimb, ca fapte de comerţ obiective de tipul interpunerii
în schimbul şi circulaţia bunurilor, subiectele de drept menţionate putând desfăşura şi alte
operaţiuni calificate normativ3 ca fapte de comerţ obiective conexe. Caracterul lor
comercial este imprimat de legătura pe care o au cu operaţiuni comerciale principale, de
tipul operaţiunilor de bancă şi schimb, în baza principiului accessorium sequitur
principalem. Exemplificăm în acest sens: contractul de report asupra titlurilor de credit
care circulă în comerţ, cumpărarea şi vânzarea de acţiuni, operaţiunile de intermediere în
afacerile comerciale, operaţiuni cu titluri de credit ori contractele de garantare a executării
obligaţiilor comerciale.
1

D. Drosu Şaguna, M. A. Raţiu, op. cit., p. 171.
Deoarece despre operaţiunile de depozit şi/sau de creditare efectuate de alte entităţi am mai discutat,
facem unele menţiuni în materia operaţiunilor de schimb valutar. Potrivit dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din
Norma B.N.R. nr. 4 privind efectuarea de operaţiuni de schimb valutar, publicată în M. Of. nr.
297/08.04.2005, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunile de schimb valutar cu numerar şi
substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele
categorii de entităţi - intermediari, cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile:
a) instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României să funcţioneze în România şi
sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, înregistrate în
Registrul instituţiilor de credit;
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar şi
substitute de numerar pentru persoane fizice;
c) persoanele juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulat în
actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea activitatea de schimb valutar pentru
persoane fizice;
d) entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au
în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute cotate sub formă de numerar şi substitute de
numerar.
Operaţiunile de schimb valutar, altele decât cele cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice,
pot fi efectuate de persoanele juridice şi de alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au
stipulat în obiectul de activitate prevăzut în actele constitutive activitatea de schimb valutar.
3
Spre exemplu de prevederile art. 3 pct. 3, 4, 12 , 14, art. 6 alin. (2) C. com, dar şi prin dispoziţiile
altor acte normative în privinţa unor activităţi, similare sau asemănătoare, susceptibile de a fi incluse în
categoria faptelor de comerţ obiective prin metoda analogiei. Pentru detalii asupra mecanismului analogiei a
se vedea I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol.I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p.180.
2
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De asemenea, va avea un caracter comercial orice altă operaţiune, distinctă de cele
două categorii discutate anterior, atunci când este efectuată de către instituţiile de credit în
exercitarea obiectului propriu de activitate şi dacă nu este exceptată de la prezumţia de
comercialitate instituită de art. 4 din Codul comercial. Altfel spus, calitatea de comerciant
a instituţiilor de credit determină incidenţa legii comerciale în cazul faptelor de comerţ
subiective.
Observăm, aşadar, că raporturile juridice comerciale de tip bancar pot lua naştere
fie din fapte de comerţ bilaterale, atunci când au o natură comercială pentru ambele părţi,
indiferent dacă obiectivă sau subiectivă, fie din fapte de comerţ mixte1, atunci când
operaţiunile analizate intervin între instituţiile de credit, în calitatea lor de comercianţi, şi
necomercianţi. Indiferent de situaţie, metoda de reglementare rămâne egalitatea juridică a
părţilor, caracteristică raporturilor juridice de drept privat.
Practic, raporturile juridice intervenite între oricare din categoriile de instituţii de
credit, persoane juridice române, şi clientela acestora sunt raporturi juridice între o
categorie specializată, reprezentată de profesioniştii domeniului bancar, şi o categorie
nespecifică şi neomogenă, compusă din comercianţi sau necomercianţi, după caz, adică
fie din particulari - persoane fizice, persoane juridice şi/sau entităţi fără personalitate
juridică, de drept privat -, fie din persoane juridice de drept public.
În concluzie, raporturile juridice bancare sunt o specie a raporturilor juridice
comerciale, iar normele juridice din domeniului bancar, deşi sunt norme comerciale, li se
vor aplica cu întâietate, prezentând caracterul unor dispoziţii speciale în raport de dreptul
comercial, acesta din urmă rămânând dreptul comun în materie. Legătura dintre cadrul
normativ bancar şi cadrul normativ comercial este una de tip parte-întreg. Dreptul bancar
nu poate fi considerat autonom faţă de dreptul comercial, decât în măsura în care am
desprinde din acesta din urmă toate subramurile care prezintă un anumit grad de
autonomizare, cum ar fi, spre exemplu, dreptul societăţilor, dreptul cambial etc.
Autonomizarea acestor subramuri are la bază specificitatea fiecăreia, iar nu diferenţe
majore faţă de dreptul comercial2.
Specificitatea dreptului bancar. Specificitatea dreptului bancar este rezultatul
fizionomiei operaţiunilor bancare3, caracterizate prin diversitate şi repetiţie. Odată cu
evoluţia necesităţilor, acestea s-au transformat din simple operaţiuni comerciale în
adevărate tehnici juridice bancare, adică în adevărate mecanisme juridice în măsura în
care le este respectat formalismul4. Schimbarea este evidentă, în prezent observându-se
standardizarea şi tehnicizarea operaţiunilor bancare, influenţând însăşi relaţia
componentelor sistemului bancar cu clientela.
Standardizarea, ce implică însăşi uniformizarea operaţiunilor bancare, s-a
materializat atât într-un formalism strict, cât şi în limitarea libertăţii contractuale. Aceasta
a fost determinată de nevoia instituirii unei depline securităţi a operaţiunilor bancare, dar
1

Pentru regimul lor juridic a se vedea art. 56, art.893, art. 945 din C.com.
L. Bercea, op. cit., p. 132.
3
Deoarece conceptul instituţii de credit reprezintă o componentă recentă, contemporană, a limbajul
juridic, în raport de analiza efectuată la acest punct din lucrare, ce implică o apreciere preponderent anterioară
apariţiei acestui concept, optăm pentru folosirea sintagmei de operaţiuni bancare. Sensul acesteia este cel de
activităţi permise normativ entităţilor specifice sistemului bancar, independent de titulatura acestora şi de
condiţiile normative impuse pentru exerciţiul lor.
4
F. Dekeuwer-Defossez, op. cit., pp. 2 - 3.
2
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şi a controlului statului asupra domeniului bancar, prezentând astfel avantajul păstrării
securităţii juridice.
Procesul de standardizare îşi are originea în caracterul repetitiv dobândit în timp de
operaţiunile bancare, respectiv în momentul în care operaţiunile curente au început să se
repetă şi nu a mai fost posibilă negocierea în integralitatea lor. Această imposibilitate s-a
justificat, în principal, prin creşterea costului derulării operaţiunilor bancare. Pe cale de
consecinţă, într-o primă etapă, băncile au început să propună clienţilor contracte cu un
conţinut prestabilit, din categoria contractelor tip sau a modelelor standard. Ulterior, în
etapa contemporană, situaţia expusă a condus la o informatizare a operaţiunilor în
discuţie, permisă şi de evoluţia tehnicii în domeniu. Introducerea noilor tehnologii
electronice n-a rămas fără impact asupra relaţiei dintre instituţiile de credit şi clienţii
acestora, favorizând în special dezvoltarea contractelor de adeziune.
Cum raporturile juridice de drept bancar sunt în majoritatea lor covârşitoare
raporturi juridice contractuale, acest proces de formalizare a contractelor bancare a
condus la o limitare a însuşi principiului libertăţii contractuale. Altfel spus, exerciţiul
libertăţii de a contracta, implicată de diversitatea operaţiunilor bancare, de către clienţii
instituţiilor de credit este alterat.
Această stare a lucrurilor este rezultatul intervenţia statului în domeniul
contractual prin norme imperative, determinând apariţia dirijismului contractual. Mai
exact, dirijismul s-a concretizat în intervenţia accentuată a statului în economie cu scopul
controlării acesteia, prin adoptarea unei legislaţii privind politica monetară a statului şi
controlarea preţurilor, stabilirea prin reglementări a clauzelor ce urmează a fi introduse în
cazul încheierii anumitor contracte, respectiv în apariţia contractelor forţate etc. Cum
contractele bancare sunt contracte de adeziune, instituţiile de credit fiind cele care
conturează cadrul contractual, posibilitatea clientului se rezumă doar la libertatea de a
încheia sau nu contractul, respectiv de a accepta sau nu condiţiile prestabilite.
Cu toate acestea, în activitatea desfăşurată de instituţiile de credit sunt prezente
însă şi contracte nenumite, supuse dreptului comun, mai ales în privinţa instituţiilor care
au nevoie de mecanisme juridice originale pentru a-şi realiza operaţiunile.
Al doilea element de specificitate al operaţiunilor bancare este tehnicizarea
acestora, proces evident în cazul operaţiunilor similare repetate pentru a căror realizare
băncile au creat anumite mecanisme juridice, numite tehnici bancare. Aceste tehnici
bancare constituie suportul executării unor contracte specifice operaţiunilor de emitere
sau gestiune de instrumente de plată (spre exemplu, contractul bancar de cont curent,
contractul de card bancar etc.) 1.
Raporturile contractuale intervenite între instituţiile de credit şi clienţii acestora
constituie baza operaţiunilor bancare. Astfel, originalitatea tehnicii contractuale, ce
guvernează relaţiile generate între cele două categorii de subiecte de drept, este
determinată atât de calitatea părţilor, cât şi de varietatea şi repetiţia operaţiunilor bancare.
Calitatea părţilor influenţează relaţia ce se stabileşte între ele, fiind bazată pe încredere
reciprocă şi fiind guvernată de un caracter intuitu personae.
După cum s-a reţinut şi în doctrină2, în raport de tipul operaţiunii derulate,
încredere trebuie să manifeste atât instituţiile de credit faţă de proprii clienţi, dar şi
1
2

F. Dekeuwer-Defossez, op. cit., p. 3.
Th. Bonneau, op. cit., pp. 15 - 16.
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viceversa. Spre exemplu, operaţiunile de creditare prilejuiesc asumarea de riscuri de către
instituţiile de credit deoarece, prin acordare de împrumuturi clienţilor, va subzista riscul
de insolvabilitate şi deci de nerambursare a respectivului credit, chiar dacă riscul a fost
evaluat prin verificarea personală a clientului şi a situaţiei sale economico- financiare. În
schimb, în cazul în care clientul efectuează depozite în contul său bancar, îşi manifestă
încrederea ca tocmai prin încredinţarea gestiunii acestora.
Astfel, după caz, caracterul intuitu personae al raportului bancar transpune în plan
juridic atât facultatea instituţiei de credit de a refuza să contracteze cu clientela şi de a
condiţiona accesul clientului său la credite de acordul său, cât şi obligaţiile impuse
instituţiei de credit, chiar şi în absenţa unei clauze contractuale în acest sens, mai ales a
celor de informare a clientului sau de păstrare a secretului asupra mecanismelor
practicate, aceste obligaţii fiind de natură a antrena responsabilitatea entităţilor analizate.
Publicizarea dreptului bancar. Legătura din ce în ce mai strânsă a dreptului
bancar cu dreptul public este rezultatul interesului deosebit pe care îl reprezintă pentru
orice stat activităţile permise instituţiilor de credit.
Procesul de publicizare este dedus din:
- regimul de autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială1 a instituţiilor de
credit exercitat de Banca Naţională a României. Astfel, chiar dacă banca centrală este o
instituţie publică independentă, realizarea obiectivului său fundamental antrenează şi
exerciţiul acestei atribuţii principale, ce intră în sfera sa de competenţă.
- caracter imperativ al dispoziţiilor actelor normative din domeniul bancar, acesta
fiind expresia unei hiper-reglementări, atipică pentru dreptul comercial, însă justificată
prin interesul public al stabilităţii sistemului bancar2.
- monopolul3 instituit cu privire la desfăşurarea activităţilor bancare. În literatura
juridică de specialitate4, s-a apreciat că, în materia instituţiilor de credit autorizate,
monopolul mai poate fi concretizat şi în limitarea utilizării anumitor denumiri
profesionale doar de către această categorie de subiecte de drept.
Monopolul asupra acestor elemente se justifică dacă avem în vedere interesul
clientelei şi necesitatea protecţiei acesteia, ce reclamă ca astfel de operaţiuni să fie
efectuate doar de entităţi care oferă siguranţă5. Altfel spus, în considerarea interesului
public legea a rezervat, după caz, anumite denumiri şi operaţiuni exclusiv instituţiilor de
credit, deoarece acestea asigură suficiente garanţii. Monopolul asupra acestora este
concretizat în interdicţiile consacrate normativ în domeniul bancar. El are ca prelungire
normală exercitarea unui control public asupra constituirii instituţiilor de credit şi asupra
1
Pentru opinia potrivit căreia controlul pe care îl realizează statul prin intermediul băncii centrale are
ca scop influenţarea comportamentului instituţiilor de credit pentru a atinge astfel obiectivele politicii
monetare şi valutare, precum şi supravegherea normală a instituţiilor de credit, a se vedea I. Silberstein,
„Banca Naţională a României în perspectiva unei bănci centrale în cadrul Sistemului European al Băncilor
Centrale”, în Revista de drept bancar şi financiar, nr. 1/2006, pp. 13 - 18.
2
L. Bercea, op. cit., p. 134.
3
A nu se confunda cu sensul noţiunii de monopol de stat, în accepţiunea Legii nr. 31/1996 privind
regimul monopolului de stat, prin care se înţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor
economici cu capital de stat şi privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activităţile economice
constituind monopol de stat şi condiţiile de exercitare a acestora. Niciuna din activităţile desfăşurate de
instituţiile de credit nu constituie monopol de stat.
4
Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit., p. 26.
5
A se vede, I.Turcu, T. Boboc-Enoiu, op. cit., p. 15.
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desfăşurării activităţii ce constituie obiectul de activitate autorizat al acestor entităţi.
Totuşi, o analiza a situaţiilor amintite evidenţiază intenţia de a evita aplicarea
monopolului bancar într-o manieră absolută, reglementările în vigoare consacrând o serie
de excepţii.
Sursele normative. Spre deosebire de majoritatea activităţilor economice, cele
permise instituţiilor de credit, persoane juridice române, beneficiază de o atenţie
normativă complexă, putând fi exercitate doar în considerarea cadrului legislativ
prestabilit, atât sub aspectul subiectelor de drept participante, cât şi al condiţiilor de acces
şi operaţiunilor concrete susceptibile a fi derulate de această categorie.
Existenţa acestei pluralităţi reglementative în sfera dreptului bancar este justificată
de numeroase motive. În cadrul acestora, predominante sunt totuşi considerentele
prudenţiale, determinate de creşterea şi diversificarea riscurilor pieţei ce au dublat
evoluţiile şi transformările suferite în timp chiar de activităţile permise instituţiilor de
credit. Din punct de vedere al scopului, cadrul normativ urmăreşte, în principal, să asigure
stabilitatea instituţiilor de credit participante, garantarea protecţiei intereselor clienţilor,
cu precădere a particularilor, şi pe cale de consecinţă însăşi funcţionarea sistemului
bancar.
Astfel, prin intermediul reglementărilor bancare sunt trasate coordonatele unui
cadru juridic minimal, de bază, privind, într-o abordare generică:
- categoriile de instituţii de credit sub aspectul constituirii, organizării, funcţionării,
controlului şi încetării existenţei;
- activităţile permise instituţiilor de credit, condiţiile de acces la exerciţiul şi la
desfăşurarea acestora;
- relaţiile dintre instituţiile de credit şi clienţii lor, chiar dacă în această materie
relevanţă au clauzele contractelor ce intervin între aceste părţi, dar şi dintre instituţiile de
credit şi diversele autorităţi, naţionale sau internaţionale, cu roluri în domeniul bancar;
- reguli monetare şi reguli contabile;
- sistemul prudenţial, de supraveghere şi de sancţionare incident domeniului
analizat;
- Banca Naţională a României.
Actele normative ce reglementează sistemul bancar naţional se caracterizează prin
diversitatea categoriilor cărora aparţin. Sunt identificabile:
a) Legislaţia primară. Aceasta conţine acte normative specifice, prezentând un
caracter general, aplicabile exclusiv sistemului financiar-bancar, fiind astfel incidente
tuturor instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi Băncii Naţionale a României.
Amintim cu titlu exemplificativ: :
- Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului1. În absenţa unor dispoziţii exprese contrare, prevederile cu caracter general
aplicabile instituţiilor de credit, conform O.U.G. nr. 99/2006, se aplică în mod
corespunzător fiecărui tip de instituţie de credit în parte;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a
instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de
1

Publicată în M. Of. nr. 1027/27.12.2006, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 227
pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2006, publicată în M. Of. nr. 480/18.07.2007.
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servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un
conglomerat financiar1;
- Ordonanţa Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit2;
- Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României3.
b) Legislaţia secundară. Diversitatea şi complexitatea acestei categorii de
reglementări este justificată, pe de o parte, de absenţa caracterul autonom al dreptului
bancar în raport de dreptul comercial, izvoarele normative ale acestei ramuri de drept
fiindu-i incidente, iar pe de altă parte de competenţa recunoscută anumitor autorităţi de a
interveni asupra sistemului bancar implicit prin emiterea de acte normative. Distingem:
b.1. Acte normative comerciale. Indiferent care este forma lor concretă de
adoptare4, izvoarele normative comerciale constituie dreptul comun în materia dreptului
bancar, aplicarea acestora având un caracter complinitor textelor specifice acestui
domeniu. Exemplificăm din această categorie:
- Legea nr. 31/1990 R privind societăţile comerciale5;
- Legea nr. 26/1990 R privind registrul comerţului6.
b.2. Acte normative emise de anumite autorităţi. Atribuţii în acest sens se regăsesc
în sfera de competenţă a unor entităţi, dintre care amintim doar de:
● Banca Naţională a României. Normele juridice emise de aceasta îmbracă forma
circularelor, regulamentelor, normelor sau ordinelor7. Reglementările băncii centrale,
indiferent de forma în care au fost emise, prezintă un caracter obligatoriu pentru toate
persoanele juridice, atât publice, cât şi private, precum şi pentru persoanele fizice. De
asemenea, toate reglementările emise de banca centrală se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I. În plus, Banca Naţională a României are deschis şi menţine un
registru public al reglementărilor sale, publicate în Monitorul Oficial al României.
Obiectivul comunicării este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri intern şi
internaţional, instituţiilor administraţiei publice şi comunităţii academice, o imagine clară
asupra politicilor şi măsurilor adoptate de către banca centrală pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale. Cu titlu exemplificativ, amintim de:
- Regulamentul B.N.R nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit,
persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state
terţe8;
- Ordinul B.N.R. nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit9, etc.

1
Publicată în M. Of. nr. 1023/22.12.2006, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 152
pentru aprobarea O.U G. nr. 98/2006, publicată în M. Of. nr. 388/08.07.2007.
2
Publicat în M. Of. nr. 84/30.01.2004, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 278,
publicată în M. Of. nr. 579/30.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
3
Publicată în M. Of. nr. 582/30.06. 2004 cu modificările şi completările aduse de Ordonanţa nr.
94/2004.
4
Legi, decrete-legi, hotărâri sau ordonanţe de Guvern, norme, regulamente sau ordine emise de
organele competente.
5
Republicată în M. Of. nr. 33/29.01.1998, cu modificările şi completările ulterioare.
6
Republicată în M. Of. nr.15/19.01.1998, cu modificările şi completările ulterioare.
7
Pentru detalii a se vedea şi http://www.bnro.ro/Ro/Legi/.
8
Publicat în M. Of. nr. 837/06.12. 2007.
9
Publicat în M. Of. nr. 1181/28.12.2005.
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● Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare . În îndeplinirea obiectivelor sale,
consacrate la nivel normativ, această instituţie îşi exercită prerogativele legale privind
reglementarea prin adoptarea de norme2, prin emiterea de acte individuale3, precum şi
prin dispunerea de măsuri. Incidenţa acestora în domeniul bancar este determinată de
numeroasele raporturi ce intervin între C.N.V.M. şi/sau Banca Naţională a României,
respectiv instituţiile de credit.
● Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal4. Actele ce pot fi emise de această instituţie sunt de tipul deciziilor şi ordinelor,
în raport de conţinut fiind aplicabile şi instituţiilor de credit. Amintim, cu titlu
exemplificat, doar de Decizia 105 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
efectuate în sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit5.
c) Legislaţia comunitară. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, pe
teritoriul României se aplică dreptul comunitar, respectiv atât sursele sale primare,
reprezentate de multitudinea tratatelor comunitare, cât şi sursele sale derivate,
reprezentate de regulamente, directive, decizii, recomandări şi avize. Dintre acestea, în
raport de problematica analizată, relevanţă prezintă cele incidente sistemului bancar.
Normele bancare în vigoare în Uniunea Europeană formează în prezent un
ansamblu foarte elaborat, echivalentul unei veritabile legislaţii bancare comunitare.
Construcţia europeană în domeniul analizat este consecinţa parcurgerii unor etape
numeroase şi complexe, punctul de pornire fiind reprezentat de Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene ce a fundamentat intervenţia autorităţilor comunitare în sectorul
bancar.
Textele comunitare sunt elaborate de Comisie cu concursul Comitetului consultativ
bancar şi a Grupului de contact. Dacă Comitetul consultativ bancar emite un aviz asupra
ansamblului proiectelor care îi sunt supuse Comisiei, pentru a aduce adaptările tehnice
necesare legislaţiei comunitare bancare, Grupul de contact are un dublu rol: pe de o parte,
trebuie să organizeze schimburile de informaţii între autorităţile competente în materia
reglementării, exerciţiul controlului, precum şi dificultăţile ce ar putea afecta instituţiile
de credit sau sistemul bancar, iar pe de altă parte, trebuie să realizeze studii asupra
problemelor de supraveghere bancară în vederea îmbunătăţirii eficienţei metodelor de
control.

1

Ordonanţa de Urgenţă nr. 25 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
publicată în M. Of. nr. 226/04.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
2
Normele sunt adoptate prin intermediul regulamentelor şi instrucţiunilor, fiind puse în aplicare prin
ordin al preşedintelui şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Regulamentele şi instrucţiunile
stabilesc norme şi reguli cu privire la aplicarea legilor specifice pieţei de capital, a pieţelor reglementate de
mărfuri şi instrumente financiare derivate, organismelor de plasament colectiv, precum şi instituţiilor şi
operaţiunilor specifice acestora.
3
De tipul deciziilor, ordonanţelor, atestărilor şi avizelor.
4
Aceasta este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice
autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniu privat, care
exercită atribuţii ce îi sunt date în competenţă potrivit reglementărilor în vigoare. A se vedea Legea nr. 102
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, publicată în M. Of. nr. 391/09.05.2005.
5
Emisă de Preşedintele A.N.S.P.D.C.P., publicată în M. Of. nr. 105/15.12.2007.
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Rol esenţial în elaborarea textelor comunitare revine şi Băncii Centrale Europene1.
Această instituţie emite numeroase acte (regulamente, decizii, recomandări, avize), după
caz, obligatorii sau facultative pentru statele membre şi este anume consultată în privinţa
oricărui act comunitar propus în domeniul ei de competenţă. Mai mult decât atât, în sfera
atribuţiilor sale include şi consultarea sa de către autorităţile naţionale ale statelor
membre în privinţa oricărui proiect de reglementare în domeniile sale de competenţă.
În ceea ce priveşte regulamentele comunitare2 aplicabile Băncii Naţionale a
României şi/sau instituţiilor aflate în aria sa de reglementare/supraveghere, acestea
constituie principală sursă de drept comunitar derivat, iar în privinţa lor România are
obligaţia să asigure prin instituţiile sau autorităţile publice competente implementarea
efectivă în dreptul intern3. Normele conţinute de acestea prezintă un caracter obligatoriu
sub toate elementele lor şi sunt direct aplicabile în ordinea juridică naţională. Altfel spus,
prin natura şi eficienţa lor, regulamentele comunitare sunt comparabile cu cele ale legii
din sistemul naţional.
Referitor la directivele U.E., acestea nu sunt direct aplicabile în ordinea juridică
internă. Întocmai ca oricare alt stat membru, şi România dispune de o libertate totală în
alegerea tipului de act juridic prin care să transpună directivele şi în desemnarea
serviciilor care vor fi însărcinate să le aplice, mai puţin în cazul în care directiva conţine o
obligaţie de rezultat, şi nu o obligaţie de mijloc4.
Deciziile sunt acte obligatorii sub toate elementele însă doar pentru destinatarii
cărora li se adresează. În schimb, avizele adresate de Comisie instituţiilor sau statului nu
reprezintă pentru aceştia decât o opinie, iar recomandările Comisiei şi Consiliului
prezintă caracterul unor invitaţii de anumite reguli de conduită, neavând un caracter
obligatoriu şi jucând în concret doar un rol neglijabil.
d) Alte acte normative. Această categorie cuprinde reglementările incidente
dreptului bancar care ţin, după caz, de sfera dreptului civil, a dreptului penal, a dreptului
financiar-fiscal, etc., în considerarea interferenţelor existente între ramurile sistemului de
drept naţional, dar şi diversele tratate sau convenţii internaţionale, în materie, la care
România este parte.

1
Pentru o analiza detaliată asupra acestei instituţii a se vedea, C.A. Gheorghe, Drept bancar
comunitar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 15 - 26.
2
Pentru o listă amănunţită a se vedea http://www.bnro.ro/Ro/Integrare/RegulamenteUE.htm.
3
Art. 249. alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 1957.
4
A se vedea pentru detalii G. Isaac, Droit communautaire général, 7º édition, Ed. Dalloz, Paris, 1993,
pp. 129 - 131.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA
Aspecte introductive. Instituţional, domeniul bancar a cunoscut o evoluţie de la
bancheri, comercianţi ce îşi desfăşurau activitatea independent, după regulile pieţei, la
entităţi denumite generic bănci, organizate într-un sistem, supus unor reguli stricte.
Premisele organizării instituţiilor bancare într-un sistem le-au constituit, pe de o
parte recunoaşterea monopolului acestora asupra comerţului cu monedă, iar pe de altă
parte statutul juridic special creat tocmai pentru exercitarea acestei activităţi ca monopol1.
Sistemul bancar cuprinde ansamblul entităţilor specifice domeniului bancar care
funcţionează în economia naţională şi care au ca obiect de bază al activităţii lor monedă.
Definiţia anterioară reclamă o serie de precizări atât în ceea ce priveşte sensul noţiunii de
monedă, cât şi în materia componentelor sistemului bancar.
În ceea ce priveşte noţiunea de monedă, apreciem îndreptăţită o accepţiune lato
sensu a termenului, respectiv una care înglobează atât înţelesul clasic de monedă, adică de
însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe
teritoriul României, cât şi moneda electronică. Acest din urmă concept este consecinţa
evoluţiilor tehnicii, a inovaţiilor tehnologice şi a comerţului electronic, fiind definită
normativ2ca valoare monetară reprezentând o creanţă asupra emitentului, care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este stocată pe un suport electronic;
- este emisă în schimbul primirii de fonduri a căror valoare nu poate fi mai mică
decât valoarea monetară emisă;
- este acceptată ca mijloc de plată şi de alte entităţi decât emitentul.
Referitor la componentele sistemului bancar, în etapa contemporană, de regulă,
sistemele bancare naţionale sunt structurate pe două paliere, respectiv implică existenţa
atât a unei autorităţi bancare, aceasta fiind banca centrală naţională a fiecărui stat, ce
îndeplineşte atribuţii diverse, cât şi a unor entităţi de tipul instituţiilor de credit.
Concordant modelului menţionat anterior şi implicit standardelor internaţionale, de
natură să contribuie direct la dezvoltarea şi stabilitatea economiei naţionale, sistemul
bancar român prezintă un caracter modern ce permite identificarea atât a unui nivel
mono-instituţional, pe care se situează Banca Naţională a României, cât şi a unui nivel
pluri-instituţional reprezentat de categoria instituţiilor de credit, persoane juridice române.
Relativ la Banca Naţională a României, aceasta cumulează mai multe funcţii3.
dintre care reţinem, în principal, că este bancă centrală şi de emisiune, dar şi autoritatea
de autorizare, reglementare, supraveghere prudenţială şi control a instituţiilor de credit.
La nivel teritorial, aceasta este prezentă prin intermediul reţelei sale teritoriale de
sucursale.
1
L. Bercea, „Evoluţii în structura sistemului bancar din România”, Revista de Drept Comercial, nr.
4/2004, p. 248.
2
Art. 17 alin. (1) pct. 16 din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Acestea urmează să fie detaliate într-un capitol distinct.
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În ceea ce priveşte instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt consfinţite
normativ1 următoarele forme concrete:
- băncile;
- organizaţiile cooperatiste de credit;
- băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ;
- băncile de credit ipotecar;
- instituţii emitente de monedă electronică.
Pe teritoriul României îşi desfăşoară activitatea, în considerarea cadrului normativ
aplicabil în materie, atât instituţiile de credit, persoane juridice române, şi unităţile lor cu
sau fără personalitate juridică, cât şi instituţiilor de credit din alte state membre ale
Uniunii Europene, respectiv din state terţe, în formele reglementate în acest sens.
Nivelul mono-instituţional asigurat de Banca Naţională a României
Reglementare şi natură juridică. Banca Naţională a României a fost înfiinţată
după obţinerea independenţei de stat, respectiv la 17 aprilie 1880. Dacă iniţial a fost
constituită ca bancă de emisiune a statului, ulterior acestei funcţii i s-au adăugat prin
modificările legislative şi altele.
Evoluţia acestei instituţii de la calitatea de organ al administraţiei centrale către o
instituţie publică independentă2 este evidenţiată de actele normative ce au reglementat-o
de-a lungul timpului. Astfel, dacă în baza Decretului nr. 124/1970 Banca Naţională a
României era considerată un organ central al administraţiei de stat, ulterior art.1 din
Legea nr. 34/1991 privind Statutul B.N.R. preciza că aceasta „stabileşte şi conduce
politica monetară şi de credit, în cadrul politicii economice şi financiare a statului, cu
scopul de a menţine stabilitatea monedei naţionale”. Tot în art. 1 se prevedea că B.N.R.
este organ al statului şi are personalitate juridică. O asemenea menţiune este în
contradicţie cu poziţia unei bănci centrale într-o economie de piaţă, în cadrul căreia banca
centrală trebuie să fie independentă în raport cu organele statului3. Această contradicţie
era evidenţiată de dispoziţiile art. 31, din legea amintită, care dădeau posibilitatea
acordării bugetului de stat a unor împrumuturi, astfel că debitor al băncii era chiar organul
ierarhic superior, fiind în contradicţie cu principiul egalităţii ce cârmuieşte raporturile
juridice dintre bancă şi client, care sunt raporturi de natură contractuală.
Tocmai având în vedere necesitatea configurării unui statut independent, prin Legea
nr. 101/1998 privind Statutul B.N.R. s-a menţionat în art. 1 că aceasta este banca centrală
a statului român, având personalitate juridică, iar prin ultima lege ce reglementaază
regimul juridic actual al acestei instituţii, anume Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Naţionale a Românei4 se prevede în concret la art. 1 alin. (2) că B.N.R. este o
instituţie publică independentă. Rolul semnificativ deţinut de această instituţie în cadrul
sistemului bancar, cât şi în ansamblul economiei naţionale, este relevat şi de cadrul legal
aplicabil băncii centrale, actul normativ amintit anterior fiind completat prin dispoziţii
cuprinse în numeroase acte normative.
1

Art. 3 din O.U.G. nr. 99/2006.
I. Silberstein, Banca Naţională a României. De la organ al administraţiei centrale la instituţie
publică independentă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006, p. 93 şi urm.
3
Idem, p. 98.
4
Publicată în M. Of. nr. 582/30.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
2
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Independenţa băncii centrale. Ideea de independenţă asigură băncii centrale o
poziţie distinctă în cadrul instituţiilor publice1. Necesitatea independenţei unei bănci
centrale rezultă din imposibilitatea de a o subordona Guvernului care, la un moment dat,
în anumite condiţii economice dificile, poate avea interese subiective străine de
asigurarea pe termen lung a stabilităţii financiare. Ori necesitatea independenţei este dată
tocmai de rolul şi atribuţiile unei bănci centrale într-un stat cu economie de piaţă, anume
de a asigura şi menţine stabilitatea preţurilor. Tocmai de aceea, printre atribuţiile stabilite
prin lege se regăsesc elaborarea şi aplicarea politicii monetare, politicii de curs valutar,
autorizarea instituţiilor de credit etc.
Dacă în opinia unor doctrinari, independenţa băncii presupune ca banca centrală să
aibă libertatea de a decide cum să-şi atingă obiectivele şi ca deciziile ei să fie puternice
faţă de orice instituţie ce le-ar putea anula, dimpotrivă, în alte opinii, se consideră că nu
este nevoie ca banca centrală să aibă posibilitatea de a stabili obiectivele, astfel de decizii
luându-le reprezentanţii aleşi ai poporului, ci banca centrală trebuie doar să aibă o
independenţă instrumentală, adică a instrumentelor, mijloacelor pentru atingerea
obiectivului, iar nu independenţa în stabilirea chiar a obiectivului2.
Pentru deplina independenţă a Băncii Naţionale a României au fost modificate
corespunzător şi în legislaţia noastră diferitele atribuţii legate de controlul direct sau
indirect al acesteia, iar dacă iniţial conform Legii nr. 34/1991 numirea şi revocarea
membrilor consiliului de administraţie al B.N.R. se făcea de Parlamentul României, dar la
propunerea primului-ministru, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 101/1998 acest
drept al primului-minitru a fost înlăturat, iar propunerea de numire ori revocare se face de
cele două comisii de buget, finanţe, bănci ale Parlamentului.
Tot la nivelul literaturii juridice de specialitate3, pentru definirea gradului de
independenţă al băncii centrale s-a opinat că este necesară considerarea următoarelor
coordonate majore ale acestuia, respectiv:
- independenţa instituţională;
- independenţa operaţională;
- independenţa membrilor organului de conducere al băncii centrale şi a organului
însuşi;
- independenţa financiară.
Independenţa instituţională este apreciată, în principal, în funcţie de gradul de
subordonare faţă de Guvern şi Parlament, dar şi în funcţie de natura capitalului social.
În ceea ce priveşte relaţia Băncii Naţionale a României cu cele două instituţii ale
statului menţionate, aceasta este consacrată normativ. Astfel, există o independenţă
deplină faţă de Guvern, raporturile cu acesta fiind doar de conlucrare şi colaborare
permanentă, iar faţă de Parlamentul raportul fiind unul de răspundere a băncii centrale,
fără a exclude şi alte forme de colaborare. Referitor la raportul de răspundere, aceasta se
materializează în obligaţia guvernatorul B.N.R. ca, în numele Consiliului de
administraţie, să prezinte Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor,
raportul anual al Băncii Naţionale a României care cuprinde activităţile băncii centrale,
situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, dezbătute, fără a fi supuse votului, în
şedinţa comună a celor doua Camere ale Parlamentului.
1

I. Silberstein, op. cit., p. 100.
Cu privire la diversele teorii legate de noţiunea de independenţă a se vedea Ibidem., pp. 101-109.
3
D. Drosu Şaguna, M. A. Raţiu, op. cit., p. 97.
2
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În materia capitalului social aceasta este de provenienţă publică, respectiv este
integral de stat.
Independenţa operaţională este raportată la rolul atribuit normativ băncii centrale a
României în materia formulării politicii monetare, ca element component al politicii
economice şi financiare a statului. În ceea ce priveşte implementarea politicii monetare,
băncii centrale îi este recunoscută reglementativ posibilitatea de a utiliza proceduri şi
instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţa monetară şi de creditare a instituţiilor de
credit, precum şi a mecanismul rezervelor minime obligatorii.
Independenţa membrilor consiliului de administraţie este determinată pe de o parte,
de modalitatea lor de desemnare, aceştia fiind aleşi de către Parlamentul României,
urmând modalitatea consacrată normativ, iar pe de altă parte, de seria de incompatibilităţi
speciale impuse acestora, concretizate spre exemplu în interzicerea de a deţine funcţia de
parlamentar sau o altă funcţie în administraţia de stat sau în justiţie.
Independenţa financiară este relevată de existenţa unui buget al Băncii Naţionale a
României finanţat din surse proprii, aprobat de Consiului său de administraţie. De
asemenea, bugetul anual de venituri şi cheltuieli se verifică, în execuţie, conform
practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.
Colaborarea cu alte autorităţi şi instituţii
Aspecte introductive. Indiferent de înţelesul conceptului de independenţă a Băncii
Naţionale a României, acesta nu exclude colaborarea sa cu diverste autorităţi şi instituţii
naţionale şi/sau internaţionale. În principal, colaborarea este determinată de exerciţiul
atribuţiilor ce intră în sfera sa de competenţă, fiind materializată în limitele trasate de
acestea şi în considerarea cadrului normativ amplicabil, de altfel amplu abordat atât în
conţinutul Legii privind Statutului băncii centrale, cât şi în alte reglementări. Nu în
ultimul rând, natura sa juridică şi rolul special în cadrul economiei naţionale antrenează
inevitabil colaborarea sub diverse forme a Băncii Naţionale a României cu o serie de alte
entităţi.
Orice astfel de raport de colaborare este guvernat însă de interdicţia normativă1
instituită atât asupra băncii centrale, cât şi asupra membrilor organelor sale de conducere,
constând în obligaţia acestora de a nu solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile
publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.
Forme de colaborare. În acest sens propunem o delimitare în raport de cadrul
normativ ce reglementează legăturile de colaborare dintre Banca Naţională a României şi
alte autorităţi şi/sau instituţii.
A. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Centrale a României.
● În raport de atribuţiile Băncii Naţionale a României, distingem:
- atribuţiile normative. Rolul semnificativ al băncii centrale în planul
reglemetărilor din sistemului bancar este evidenţiat atât de competenţa de a le emite, dar
şi de colaborarea sa cu autorităţile publice centrale în acest sens. Astfel, orice proiect de
1

Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 312/2004.
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act normativ al acestor autorităţi, care priveşte domeniile în care Banca Naţională a
României are atribuţii, va fi adoptat numai după ce în prealabil s-a solicitat avizul băncii
centrale. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
- atribuţiile în sprijirea politicii economice generale a statului1. Banca Naţională a
României colaborează cu Ministerul Economiei şi Finanţelor în vederea stabilirii
indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget.
- atribuţiile în îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate,
convenţii la care România este parte. În vederea realizării acestor angajamente, Banca
Naţională a României colaborează cu autorităţile din ţară şi din străinătate, după caz, prin
furnizarea de informaţii, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod
compatibil cu Statutul propriu.
- atribuţiile privind aplicarea legislaţiei în materia activităţii bancare. Activitatea
bancară derulată de varii entităţi pe teritoriul României implică, sub anumite aspecte, şi
colaborarea Băncii Naţionale a României cu autorităţi competente din statele membre ale
Uniunii Europene. În acest sens, banca centrală trebuie să asigure condiţiile necesare
pentru realizarea schimbului de informaţii cu autorităţile amintite. Informaţiile astfel
furnizate autorităţilor competente din statele membre trebuie să respecte cerinţe
referitoare la secretul profesional.
- atribuţiile de supraveghere prudenţială. Pentru a pune bazele şi a facilita o
supraveghere eficientă, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă
cu supravegherea încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţile
competente din alte state membre şi/sau state terţe. În cadrul acestei colaborări, se asigură
schimbul tuturor informaţiilor necesare exercitării competenţelor Băncii Naţionale a
României, atribuite normativ în materia supravegherii entităţilor din domeniul
financiar-bancar.
Astfel, este antrenată colaborarea sub forma schimbului de informaţii2, cu:
a) autorităţile responsabile cu supravegherea altor instituţii financiare şi a
societăţilor de asigurări şi autorităţile responsabile cu supravegherea pieţelor financiare
din România şi din statele membre, eventual şi din state terţe;
b) organismele şi instituţiile, din România şi din statele membre, eventual şi din
state terţe, implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit, precum şi în alte
proceduri similare;
c) persoanele din România şi din statele membre, eventual şi din state terţe,
responsabile cu realizarea auditului financiar al instituţiilor de credit şi al altor instituţii
financiare;
d) organismele care administrează scheme de garantare a depozitelor din România
şi din statele membre, eventual şi din state terţe.
e) autorităţi din România şi din statele membre, responsabile cu supravegherea
instituţiilor sau organismelor implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit şi
în alte proceduri similare;
f) autorităţi din România şi din statele membre, responsabile cu supravegherea
persoanelor care realizează auditul financiar al instituţiilor de credit, al societăţilor de
servicii de investiţii financiare, al societăţilor de asigurări şi al altor instituţii financiare.
1

Exerciţiul acestora nu trebuie să fie de natură a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental
privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
2
Schimbul de informaţii cu entităţi din terţe ţări se realizează numai în condiţii de reciprocitate.
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Pentru ultimele două cazuri de colaborare menţionate mai sus, schimbul de
informaţii prevăzut se va realiza cu respectarea următoarelor cerinţe normative minime:
- informaţiile vor fi utilizate de către aceste autorităţi, exclusiv în scopul
îndeplinirii sarcinilor de supraveghere specifice celor două cazuri;
- informaţiile primite sunt supuse cerinţelor normative din Statutul băncii centrale
referitoare la păstrarea secretului profesional;
- informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres
al autorităţii competente de la care au fost obţinute şi numai pentru scopurile pentru care
acordul a fost obţinut.
De asemenea, informaţiile furnizate în baza acordurilor de colaborare încheiate de
Banca Naţională a României cu autorităţile şi organismele din state terţe, amintite mai
sus, sunt supuse cerinţelor din Statut referitoare la păstrarea secretului profesional.
Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris exclusiv scopului îndeplinirii sarcinilor
care le revin în domeniul supravegherii. În cazul informaţiilor primite de la un stat
membru acestea pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la
care au fost obţinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.
- atribuţiile în întărirea stabilităţii financiare şi păstrării integrităţii sistemului
financiar. În acest sens, Banca Naţională a României poate să colaboreze, inclusiv prin
realizarea schimbului de informaţii, cu autorităţile sau organismele ce au competenţe
legale în domeniul depistării şi investigării încălcărilor legislaţiei privind societăţile
comerciale. Schimbul de informaţii se va realiza cu respectarea următoarelor cerinţe
minime:
a) informaţiile vor fi utilizate de către aceste autorităţi, exclusiv în scopul
îndeplinirii atribuţiilor;
b) informaţiile primite sunt supuse cerinţelor referitoare la păstrarea secretului
profesional, prevăzute în Statutul băncii centrale;
c) informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul
expres al autorităţii competente de la care au fost obţinute şi numai pentru scopurile
pentru care acordul a fost obţinut.
- atribuţiile în asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemelor de plăţi.
Banca Naţională a României poate transmite informaţii de natura secretului profesional
caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite în conformitate cu
prevederile legii, în vederea asigurării serviciilor de compensare şi decontare pentru orice
piaţă din România sau dintr-un stat membru. Informaţiile primite de Banca Naţională a
României de la autorităţile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de
compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autorităţilor
competente de la care au fost obţinute.
- atribuţiile de autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială a instituţiilor
de credit. Banca Naţională a României poate realiza schimburi de informaţii cu
autorităţile monetare, băncile centrale sau organismele cu funcţii similare, precum şi cu
alte autorităţi publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăţi, în cadrul
îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora.
- atribuţiile în materia operaţiunilor în contul statului. Derularea acestui tip de
activităţi antrenează colaborarea Băncii Naţionale a României cu Ministerul Economiei şi
Finanţelor prin încheierii în prealabil a unor convenţii specifice, precum sunt cele
reglementate normativ de Statutul băncii centrale pentru:
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- funcţionarea contului curent general al Trezoreriei Statului şi înregistrarea
operaţiunilor în respectivul cont;
- activitatea băncii centrale în calitate de agent al statatului în stabilirea instituţiilor
de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului;
- desfăşurarea operaţiunilor cu titluri de stat;
- ansamblul atribuţiilor sale. Instituţiile şi autorităţile publice vor furniza Băncii
Naţionale a României informaţiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de
aceasta, având ca finalitatea îndeplinirea obiectivului fundamental.
● În raport de statutul special al Băncii Naţionale a României, deţinut în
cadrul economiei naţionale, distingem colaborările cu:
● Ministerul Economiei şi Finanţelor. Raporturile de colaborare ale băncii centrale
cu aceasta se concretizează şi în următoarele forme:
- posibilitatea de a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al băncii
centrale, fără drept de vot, recunoscută ministrului şi unui secretar de stat din ministerul
în discuţie;
- avizul consultativ acordat de ministerul analizat pentru:
a) modelele de situaţii financiare anuale elaborate de Banca Naţională a României;
b) reglementări proprii de organizare şi conducere a contabilităţii, emise de banca
centrală în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) contabilizarea operaţiunilor economico-financiare ale băncii centrale potrivit
planului propriu de conturi;
d) constituirea provizioanelor de risc de credit, conform normelor proprii băncii
centrale, aprobate de către Consiliul său de administraţie.
● Parlamentul României. În completarea obligaţiei băncii centrale de a răspunde în
faţa Parlamentului, există şi raporturi de colaborare între cele două instituţii ce se
materializată astfel:
- membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu
nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor
permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului. În considerarea
principiului simetriei juridice, revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a României se face tot de către Parlament, la propunerea
comună a comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului,
dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor
sale sau dacă se face vinovat de abateri grave;
- banca centrală va prezenta Parlamentului, ca de altfel şi Guvernului, în cazurile şi
condiţiile legii, un raport privind situaţia rezervelor internaţionale şi cauzele care au
condus sau care pot conduce la diminuarea acestora.
B. Alte acte normative
● Legea nr. 535/2004 privind combaterea terorismului1. În temeiul acestei
reglementări a fost înfiinţat Sistemul naţional de prevenire şi combatere a terorismului
(SNPCT) având ca scop cooperarea la nivel naţional în domeniul activităţii de prevenire
şi combaterea actelor de terorism şi a faptelor asimilate acestora, la care participă
autorităţi şi instituţii publice, printre care şi Banca Naţională a României2.
1
2

Publicată în M. Of. nr. 1161/ 08.12.2004.
Art. 6 alin. (2) lit. R.
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În considerarea scopului amintit, banca centrală, ca de altfel oricare alt membru al
acestei structuri, trebuie să desfăşoare activităţi specifice1, individual sau în cooperare, în
conformitate cu atribuţiile şi competenţele lor legale şi cu prevederile Protocolului
general de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de prevenire şi combatere a
terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. În calitate de membru al
acestui sistem, banca centrală, ca de altfel şi celelalte autorităţi şi instituţii publice
componente ale acestuia, este titulara unor obligaţii stabilite normativ în acest sens,
respectiv :
- de a sesiza Serviciul Român de Informaţii cu privire la persoanele fizice şi
juridice suspecte de săvârşirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism;
- de a desemna, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, reprezentanţi la nivel de
secretari de stat sau de subsecretari de stat, care se întrunesc în şedinţă plenară, cel puţin o
dată pe an, la care participă şi prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- de a desemna experţi permanenţi, care constituie un grup de lucru ce se întruneşte
o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. Cu ocazia acestor întruniri, grupul de lucru
evaluează modul de îndeplinire a prevederilor Protocolului general de organizare şi
funcţionare a SNPCT şi prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte în
consecinţă;
- de a desemna un reprezentant permanent la Centrul de coordonare operativă
antiterorist2, în vederea asigurării schimbului de date şi informaţii;
- de a asigura accesul reprezentanţilor CCOA în sediile lor şi în obiectivele speciale
din componenţa acestora, pentru verificarea informaţiilor şi/sau desfăşurarea activităţilor
specifice de prevenire şi combatere a terorismului;
- de a înfiinţa în structura sa organizatorică compartimente speciale, cu funcţionare
permanentă, şi de a desemna persoane care asigură suportul structural şi funcţional pentru
desfăşurarea coerentă a activităţilor de cooperare, precum şi legătura continuă cu CCOA;
- de a contribui la actualizarea periodică a prevederilor Protocolului general de
organizare şi funcţionare a SNPCT, în funcţie de modificările înregistrate în domeniu;
- de a emite autorizarea sau de a refuza emiterea autorizării şi de a sesiza Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel, precum şi Serviciul Român de Informaţii, pentru anumite
operaţiuni financiar-bancare3, pe baza documentaţiei prezentate. De asemenea, pentru
aceeaşi categorie de operaţiuni controlează modul de ducere la îndeplinire de către
instituţiile supravegheate a dispoziţiilor legii analizate şi aplică sancţiunile legale
prevăzute în competenţa sa.
● Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni
internaţionale4. Pentru aplicarea prevederilor acestui act normativ a fost constituit
Comitetul Interinstituţional în a cărui componenţă5 se regăseşte şi guvernatorul Băncii
1

În sensul atribuit normativ prin dispoziţiile art. 10 şi art. 11.
Denumit şi CCOA, acesta este o structură organizatorico-funcţională înfiinţată în structura
Serviciului Român de Informaţii - ca autoritate naţională în domeniu - prin intermediul căruia Serviciul
Român de Informaţii asigură coordonarea tehnică a SNPCT, dar şi continuitatea şi coerenţa funcţionării
sistemului de legatură ce articuleaza componentele SNPCT.
3
Art. 28 alin. (1).
4
Publicată în M. Of. nr. 601/12.07.2005.
5
Pentru ceilalţi membri a se vedea art. 4 alin. (1).
2
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Naţionale a României. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale , Comitetul propune, conform
procedurii legale un plan de măsuri pentru punerea în aplicare a sancţiunilor
internaţionale instituite, ce va fi supus spre aprobare Guvernului, şi urmăreşte ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor sale.
În acest sens, întocmai ca oricare dintre instituţiile componente ale acestui Comitet,
şi Banca Naţională a României va trebui să formuleze propuneri în domeniul său de
competenţă, în vederea întocmirii planului de măsuri, şi le va înainta secretariatului
Comitetului. Propunerile formulate vor conţine în mod obligatoriu măsurile care se impun
a fi adoptate la nivelul instituţiei respective, cu evidenţierea posibilelor obstacole de
natură operaţională sau legislativă care pot apărea.
● Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
actelor de terorism2. Conform dispoziţiilor art. 9 din această reglementare, Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalării Banilor funcţionează ca organ de
specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului şi are ca obiect de
activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. În
acest scop, acesta primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi sesizează, în condiţiile
legii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Din structura sa deliberativă
şi de decizie, denumită plenul Oficiului, face parte ca membru şi un reprezentant al
Băncii Naţionale a României, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a
Guvernului.
● Diverse acorduri în domeniul supravegherii. Dintre acestea avem în vedere
documentele ce au fost încheiate de banca centrală cu aceste instituţii de tipul Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Acestea au urmărit, după caz, în principal
fie întărirea relaţiilor de cooperare şi a schimbului de informaţii între autorităţile naţionale
cu atribuţii pe linia stabilităţii financiar3, fie stabilirea unui cadru de colaborare prin
schimb de informaţii şi în orice alt mod agreat de părţi, în scopul promăvării stabilităţii
sistemului financiar, în ansamblu şi pe componentele sale, cu respectarea condiţiilor
stipulate prin legile speciale4.
Aceste acorduri sunt completate şi de alte referiri în materie existente în diverse
acte normative. Exemplificăm în acest sens prevederile art. 189 din O.U.G. nr. 99/2006
potrivit cărora, pentru a pune bazele şi pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel
1

Conform dispoziţiilor art. 5 alin. (1), Comitetul asigură coordonarea acţiunilor autorităţilor publice
române în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor instituite prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, sau prin
acţiuni comune, poziţii comune ori alte decizii cu caracter similar, adoptate în cadrul Politicii Externe şi de
Securitate Comune.
2
Publicată în M. Of. nr. 904/12.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
3
Acordul între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare, încheiat
în anul 2006.
4
Protocolul încheiat între Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru
cooperare în vederea promovării stabilităţii sistemului financiar în ansamblu şi pe componentele sale, încheiat
în anul 2006.

ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ÎN ROMÂNIA

25

naţional a instituţiilor de credit şi a societăţilor de servicii de investiţii financiare, Banca
Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare încheie acorduri scrise
de coordonare şi cooperare.
Cooperarea internaţională. Fără a delimita strict activitatea de cooperare
internaţională accesibilă băncii centrale de activitatea acesteia de colaborarea cu
autorităţile şi/sau instituţii internaţionale din state terţe şi din state membre ale Uniunii
Europene, în formele amintite mai sus, există totuşi şi materializări caracteristice.
În considerarea dispoziţiilor din Legea nr. 312/2004, Banca Naţională a României
poate participa :
- la organizaţii internaţionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăţi,
putând să devină membru al acestora, dacă există împuternicirea Parlamentului în acest
sens şi cu respectarea dispoziţiilor specifice din Statutul European al Băncilor Centrale şi
al Băncii Centrale Europene;
- la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare, de curs de
schimb şi de plăţi, precum şi în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii
prudenţiale a instituţiilor de credit, în nume propriu sau în numele statului.
De asemenea, Banca Naţională a României:
- exercită drepturi şi îndeplineşte obligaţii care revin României, în calitate de
membru al Fondului Monetar Internaţional, inclusiv utilizarea facilităţilor acestei instituţii
de finanţare pe termen mediu şi lung, pentru nevoile balanţei de plăţi şi consolidarea
rezervelor internaţionale ale ţării;
- poate negocia şi încheia acorduri, convenţii sau alte înţelegeri privind
împrumuturi pe termen scurt şi alte operaţiuni financiar-bancare cu instituţii financiare
internaţionale, bănci centrale, societăţi bancare şi nebancare, cu condiţia rambursării
acestora în termen de 1 an;
- poate încheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare şi de
plăţi sau orice alte convenţii de decontare şi de plăţi cu instituţii publice sau private care
îşi au sediul în străinătate.
Nu în ultimul rând, o componentă a activităţii de cooperare internaţională a Băncii
Naţionale a României o reprezintă relaţiile de colaborare pe linia schimburilor de
informaţii financiar-bancare cu instituţii de credit din state membre sau state terţe.
Obiectivul fundamental şi principalele atribuţii. Banca centrală reprezintă o
instituţie de reglementare, supraveghere şi de control a întregului sistem bancar. La
nivelul literaturii juridice de specialitate1, s-a apreciat că principalele atribuţii legale ale
B.N.R. sunt de a reglementa şi implicit de a influenţa comportamentul instituţiilor de
credit pentru a atinge astfel obiectivele politicii monetare şi valutare, precum şi
supravegherea normală a instituţiilor de credit.
În calitatea de bancă centrală a statului român, având personalitate juridică şi sediul
central în Bucureşti, obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României, consacrat
reglementativ prin dispoziţiile art. 2 din Statutul propriu2, este de a asigura şi menţine
stabilitatea preţurilor.
1

Ianfred Silberstein, art.cit., pp. 13-18.
Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României a fost publicată în M. Of. nr.
582/30.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
2
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Pentru realizarea acestuia, au fost trasate normativ atribuţiile ce intră în sfera de
competenţă a băncii centrale. Din pluralitatea acestora1, sunt considerate atribuţii
principale ale Băncii Naţionale a României, fiind consfinţite în mod expres prin
dispoziţiile din Statutul propriu, următoarele:
a) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
a.1) Politica monetară. În vederea promovării politicii monetare, B.N.R. utilizează
proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară, de creditare a
instituţiilor de credit şi de control al lichidităţii prin rezerve minime obligatorii.
● Operaţiunile de piaţă monetară. Conform reglementărilor în vigoare,
operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României sunt acele operaţiuni
executate la iniţiativa participanţilor eligibili, ce implică una din următoarele tranzacţii2:
- cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo de active eligibile pentru
tranzacţionare;
- acordarea de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare;
- vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare;
- emitere de certificate de depozit;
- swap valutar;
- atragere de depozite.
Dintre aceste tranzacţii facem câteva precizări în materia activelor eligibile. Astfel,
activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt titlurile de stat,
certificatele de depozit emise de Banca Naţională a României, precum şi alte categorii de
active eligibile negociabile, stabilite în baza unei hotărâri a Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României3. De asemenea, acestea trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii, în mod cumulativ, după caz:
- să fie în proprietatea participanţilor eligibili prezentatori;
- să nu fie gajate sau sechestrate;
- să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;
- să aibă cupoane scadente ulterior scadenţei operaţiunii efectuate;
- să nu fie emise de participanţii eligibili prezentatori.
Categoria operaţiunilor de piaţă monetară poate fi derulată de banca centrală cu
participanţi eligibili de tipul instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi
sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state membre şi state terţe, în
ambele cazuri cu excepţia instituţiilor de credit emitente de monedă electronică. Criteriile
de eligibilitate sunt reprezentate de:
- constituirea de rezerve minime obligatorii şi încadrarea în prevederile
reglementărilor băncii centrale privind indicatorii de solvabilitate, pentru categoria
instituţiilor de credit, persoanelor juridice române, amintite mai sus;
1

Numeroase alte atribuţii ale Băncii Naţionale a României se desprind din interpretarea dispoziţiilor
O.U.G. nr. 99/2006, dar şi ale altor acte normative incidente sistemului bancar naţional.
2
Sensul acestora este cel consacrat normativ prin dispoziţiile art. 1 lit. a) - h), iar procedura şi
condiţiile în care sunt derulate prin dispoziţiile art. 8 - art. 16 din Regulamentul B.N.R. nr. 1/30.03.2000
privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente
acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat în M. Of. nr. 84/01.02.2008.
3
Începând cu data aderării României la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor eligibile pentru
garantarea creditelor acordate de Banca Naţională a României se extinde la cele două categorii de active
eligibile definite de Banca Centrală Europeană.
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- constituirea de rezerve minime obligatorii şi certificarea, cel puţin anual, de către
autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine a încadrării instituţiei de credit
străine de care aparţin în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare în
ţara respectivă, pentru categoria alcătuită din entităţile de naţionalitate străină, amintite
mai sus.
De asemenea, operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României pot
fi derulate alternativ sau simultan, în funcţie de condiţiile pieţei şi în conformitate cu
obiectivele de politică monetară ale băncii centrale având la bază decizia de intervenţie a
Băncii Naţionale a României pe piaţa monetară.
Statutul Băncii Naţionale a României consacră o interdicţie în materia operaţiunilor
de piaţă monetară pentru această instituţie. Conform acesteia, este interzisă achiziţionarea
de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale,
regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital
majoritar de stat şi a creanţelor asupra altor organisme şi companii de drept public din
statele membre.
În schimb, respectând condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza
obiectivele politicii monetare, pe piaţa secundară banca centrală poate efectua:
- operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru
acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale statului, autorităţilor
publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale
şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane
juridice.
Dintre acestea, în materia operaţiunilor cu titluri de stat, banca centrală în baza
convenţiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi în
conformitate cu reglementările proprii, poate acţiona, cu perceperea unui comision, ca
agent pe contul statului, în ceea ce priveşte:
a) plasarea către terţi a emisiunilor de titluri de stat şi alte instrumente negociabile
de îndatorare ale statului român;
b) exercitarea funcţiilor de agent de înregistrare, depozitare şi transfer al titlurilor
de stat;
c) plata capitalului, dobânzilor, comisioanelor şi a spezelor aferente;
d) executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei Statului1;
e) alte operaţiuni în conformitate cu obiectivul fundamental şi atribuţiile băncii
centrale;
1
Contul curent general al Trezoreriei Statului este ţinut în evidenţele sale de banca centrală, fiind
deschis pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor. Funcţionarea contului curent general al Trezoreriei
Statului şi înregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin convenţii încheiate între banca centrală şi
acest minister. În ceea ce priveşte operaţiunile efectuate de Banca Naţională a României cu Trezoreria
Statului acestea sunt cele constând în:
- primirea încasărilor pentru contul curent general al Trezoreriei Statului şi efectuarea plăţilor în limita
disponibilităţilor existente în acest cont;
- perceperea de comisioane la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei
Statului şi plata dobânzilor la disponibilităţile din acest cont;
- acţionează ca agent al statului în stabilirea instituţiilor de credit eligibile a primi depozite ale
Trezoreriei Statului, în condiţii care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor.
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f) efectuarea de plăţi aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidenţele
sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenţilor şi altor costuri de
tranzacţionare şi operare.
Împrumuturile statului pe baza de titluri de stat se efectuează conform convenţiilor
încheiate între banca centrală şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care se stabilesc
cel puţin următoarele elemente: valoarea împrumutului, data scadenţei, rata dobânzii şi
modul de calcul al dobânzii pe toată durata creditului, costurile serviciului datoriei,
precum şi date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.
- swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de
credit.
● Operaţiuni de creditare a instituţiilor de credit. Banca Naţională a României
poate acorda credite numai instituţiilor de credit eligibile, în condiţii stabilite prin
reglementări proprii1. De asemenea, în materia acestor operaţiuni este consacrată o altă
interdicţie în sarcina băncii centrale, materializată în interzicerea acestei instituţii de a
credita pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare :
- statul, autorităţile publice centrale şi locale, regiile autonome, societăţile
naţionale, companiile naţionale şi alte societăţi cu capital majoritar de stat, fiind exceptate
însă instituţiile de credit cu capital majoritar de stat;
- alte organisme guvernate de legea publică şi companii publice din statele
membre.
Creditarea instituţiilor de credit este realizată în cadrul politicii sale monetare şi de
curs de schimb. Astfel, Banca Naţională a României le poate acorda credite pe termene ce
nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:
- titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul
băncii centrale;
- depozite constituite la banca centrală sau la alte persoane juridice agreate de
aceasta;
- activele eligibile definite de Banca Centrală Europeană, ce vor completa activele
eligibile pentru garantarea creditelor acordate de Banca Naţionala a României, dar numai
începând cu data aderării României la Eurosistem.
Condiţiile de creditare, nivelul minim al ratei dobânzii la creditele care se acordă
instituţiilor de credit şi criteriile ce trebuie îndeplinite de instituţiile de credit pentru a
putea solicita credite de la Banca Naţionala a României pe baze competitive se fac
publice de către aceasta. De asemenea, banca centrală poate stabili plafoane de creditare,
niveluri ale ratei dobânzii, termene de rambursare şi alte condiţii în care se pot acorda
credite pe baze competitive. Pentru toate operaţiunile de creditare efectuate, Banca
Naţională a României stabileşte şi încasează dobânzi şi comisioane.
În mod excepţional, şi numai de la caz la caz, banca centrală poate acorda
instituţiilor de credit şi alte credite, negarantate sau garantate cu alte active decât cele
discute anterior, în vederea îndeplinirii atribuţiei sale privind asigurarea stabilităţii
financiare.
1

Dispoziţiile art. 15 şi urm. din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2000 R detaliază facilităţile de creditare ce
pot fi oferite în cadrul operaţiunilor de creditare de către banca centrală instituţiilor de credit eligibile
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● Operaţiuni de control al lichidităţii prin rezerve minime obligatorii. Banca
Naţională a României este cea care stabileşte regimul rezervelor minime obligatorii1 pe
care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturile deschise la aceasta. Rezervele
minime obligatorii reprezintă disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit, în lei sau în
valută, în cuantumul stabilit normativ. Încadrarea în cerinţele privind rezervele minime
obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor2 este egal cu nivelul
prevăzut al acestora3.
În ceea ce priveşte conturile instituţiilor de credit4, acestea sunt deschise şi operate
de către banca centrală în conformitate cu reglementările proprii. De asemenea, tot Banca
Naţională a României efectuează decontarea finală, irevocabilă şi necondiţionată, a
transferurilor de fonduri în conturile titularilor. Pentru toate operaţiunile efectuate în
conturile deschise în evidenţele sale, cu excepţia conturilor având ca titulari Comisia
Europeană şi organisme financiare internaţionale, banca centrală stabileşte şi încasează
comisioane
Pentru resursele în valută, rezervele minime obligatorii se constituie numai în
valută. Costul eventualelor operaţiuni de schimb valutar necesare instituţiilor de credit
pentru constituirea rezervelor în valută, precum şi riscul valutar generat de aceste
operaţiuni sunt suportate în întregime de instituţia de credit în cauză.
Pentru nivelul efectiv al rezervelor, Banca Naţională a României plăteşte dobândă
până la nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii. Stabilirea şi modificarea ratei
dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii se fac de banca centrală prin circulară.
Rata dobânzii se va situa cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere
practicate de instituţiile de credit.
Pentru neîndeplinirea cerinţelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se
calculează şi se percep dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Naţională a
României.
a.2) Politica de curs de schimb. Aceasta este elaborată şi aplicată de Banca
Naţională a României. În acest sens, instituţia analizată este abilitată:
- să elaboreze balanţa de plăţi şi alte lucrări privind poziţia investiţională
internaţională a ţării;
- să stabilească cursurile de schimb pentru operaţiunile proprii pe piaţa valutară, să
calculeze şi să publice cursurile medii pentru evidenţa statistică;
- să păstreze şi să administreze rezervele internaţionale ale statului.
1

Regulamentul B.N.R. nr. 6 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în M. Of. nr.
566/01.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare
2
Acesta reprezintă produsul dintre baza de calcul şi rata rezervelor minime obligatorii. Dintre acestea,
baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanţul
instituţiilor de credit asupra cărora se aplică rata rezervelor minime obligatorii.
3
Este constituit din soldul mediu zilnic înregistrat de instituţia de credit în contul în care se menţin
rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare. Determinarea soldului mediu zilnic se face luându-se în
calcul numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare, aceasta din urmă reprezentând intervalul de
timp în care trebuie menţinut în conturile deschise la Banca Naţională a României nivelul prevăzut al
rezervelor minime obligatorii.
4
În mod similar şi pentru conturile Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi,
rezidente şi nerezidente
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b) asigurarea stabilităţii financiare atât prin autorizarea, reglementarea şi
supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, cât şi prin promovarea şi
monitorizarea bunei funcţionari a sistemelor de plăţi;
● Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de
credit
Pentru asigurarea funcţionării şi viabilităţii sistemului bancar, Banca Naţională a
României este împuternicită:
-să emită reglementări, să ia măsuri pentru impunerea respectării acestora şi să
aplice sancţiunile legale în cazurile de nerespectare;
- să controleze şi să verifice, pe baza raportărilor primite şi prin inspecţii la faţa
locului, registrele, conturile şi orice alte documente ale instituţiilor de credit autorizate, pe
care le consideră necesare.
Banca Naţională a României are competenţă exclusivă de autorizare a instituţiilor
de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a
autorizat să opereze în România.
Ca noţiune generală, controlul este activitatea desfăşurată de persoane anume
împuternicite, în conformitate cu reglementările în domeniu, prin care se verifică modul
de realizare a unei activităţi sau de aplicare a unui act de către autorităţi, instituţii sau
persoane, în condiţii anume reglementate pentru atingerea scopului urmărit.
Controlul administrativ poate fi înfăptuit de administraţia publică, atât asupra ei
însăşi, cât şi ca un control desfăşurat în cadrul unei instituţii de organele ierarhic
superioare. Controlul mai poate fi unul financiar exercitat de Curtea de Conturi ori de
către Garda Financiară ori Direcţia generală a controlului financiar de stat.
În activitatea bancară mai sunt întâlnite şi alte forme de control ce rezultă fie din
dispoziţiile Legii nr. 31/1990 R, fie din O.U.G. nr. 99/2006. Ambele acte normative
stabilesc condiţiile de auditare ale instituţiilor de credit care sunt societăţi comerciale pe
acţiuni.
Supravegherea este o varietate a controlului, desfăşurată în condiţii anume
stabilite, fiind specifică unei anumite activităţi care face obiectul acesteia, adică, cu alte
cuvinte, supravegherea prudenţială este o modalitate specifică utilizată în domeniul
bancar pentru verificarea indicatorilor de prudenţialitate ai instituţiilor de credit1.
Supravegherea bancară2 se manifestă sub diverse forme şi în diferite momente ale
existenţei instituţiilor de credit:
- prin reglementarea normelor cu caracter prudenţial privind cerinţele pentru
autorizare;
- la constituire prin analizarea documentaţiei depuse de fondatori;
- prin analizarea raportărilor periodice şi prin acţiuni de verificare la faţa locului a
respectării normelor de prudenţialitate;
- prin aprobarea fuziunii sau divizării;
- prin aplicarea de sancţiuni şi măsuri;
- prin exercitarea drepturilor conferite de lege în cadrul procedurii insolvenţei
instituţiilor de credit;
1

I. Silberstein, op. cit., p. 213.
Numeroase dispoziţii în această materie sunt consacrate expres de O.U.G. nr. 99/2006 (spre exemplu:
art. 164 - art. 239).
2
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- prin participarea la conducerea unor instituţii legate de activitatea instituţiilor de
credit, cum ar fi, spre exemplu, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
Societatea de Transferuri de Fonduri şi Decontări – TransFonD S.A..
● Promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi
Monitorizarea sistemelor de plăţi, inclusiv a instrumentelor de plată, este realizată
de banca centrală în scopul asigurării securităţii şi eficienţei acestora şi pentru a evita
riscul sistemic. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, Banca Naţională a României:
- stabileşte măsurile necesare, le pune în aplicare şi urmăreşte implementarea
acestora;
- reglementează, autorizează şi supraveghează sistemele de plăţi;
- poate reglementa instrumentele de plată;
- reglementează, autorizează şi supraveghează administratorii sistemelor de plăţi şi
poate emite reglementări privind instrumentele de plată utilizate în cadrul acestor sisteme.
- poate furniza lichidităţi instituţiilor de credit, prin acordarea de facilităţi, în
condiţiile ce reprezintă regula în materia activităţii creditare a instituţiilor de credit, şi
prin cumpărarea de titluri eligibile, în conformitate cu reglementările proprii1.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Banca Naţională a României poate asigura servicii
de compensare, depozitare, decontare şi plata prin intermediul conturilor deschise în
evidenţele sale. Astfel, pentru prevenirea şi limitarea riscurilor de plată şi credit, banca
centrală poate presta servicii de colectare şi difuzare, la cerere, contra cost, conform
reglementărilor proprii, de date şi informaţii privind incidentele de plăţi şi riscurile de
creditare în sistemul instituţiilor de credit, în condiţii de asigurare a secretului bancar.
De asemenea, Banca Naţională a României poate, pe cont propriu ori în numele şi
pe contul statului, să participe la aranjamente de compensare, depozitare, decontare şi
plată sau la alte contracte având acest scop, încheiate cu instituţii centrale sau cu
organizaţii colective de specialitate, publice şi private, având sediul în străinătate.
c) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul
României;
Banca Naţională a României este titulara dreptului exclusiv de emisiune monetară,
fiind unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub forma de bancnote şi
monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.
În acest sens, banca centrală asigură tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor. De
asemenea, instituţia ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a celor care nu sunt puse în
circulaţie, cât şi pentru administrarea rezervei de numerar sub forma de bancnote şi
monede.
În materia însemnelor monetare, înţelese ca bancnotele şi monedele emise şi
neretrase din circulaţie de către Banca Naţională a României, reţinem că:
- moneda naţionala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul;
- valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice
ale bancnotelor şi monedelor intră în atribuţiile exclusive ale băncii centrale;
- bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a
casierului central;
1

Începând cu data aderării României la Eurosistem, acestea se aplică în mod corespunzător şi altor
participanţi pe piaţă.
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- grafica bancnotelor şi a monedelor este protejată prin înregistrarea la Oficiul de
Stat pentru Invenţii şi Mărci din România;
- trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi
private, fiind mijloace legale de plată pe teritoriul României;
- orice reproducere color a însemnelor monetare, la scara 1/1, parţială sau integrală,
în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu
acordul prealabil, scris, al băncii centrale;
- în planul sancţiunilor, falsificarea sau contrafacerea bancnotelor şi monedelor se
pedepseşte conform legii1.
În ceea ce priveşte programul de emisiune monetară, acesta este elaborat de Banca
Naţională a României astfel încât să se asigure necesarul de numerar, în strictă
concordanţă cu nevoile reale ale circulaţiei băneşti. Suma totală a bancnotelor şi
monedelor în circulaţie, care exclude rezerva de numerar, se evidenţiază ca element de
pasiv în contabilitatea băncii centrale.
Emiterea bancnotelor şi a monedelor, în condiţiile amintite, este dublată de
atribuţiile băncii centrale în ceea ce priveşte punerea în circulaţie a însemnelor monetare
şi retragerea acestora. Astfel, Banca Naţională a României:
- pune în circulaţie însemnele monetare emise prin distribuirea emisiunii monetare
realizate. Uneori, emisiunea monetară este consecinţa unei schimbări a însemnelor
monetare. În acest sens, Banca Naţională a României poate hotărî anularea sau retragerea
din circulaţie a oricăror bancnote sau monede care au fost emise şi, în locul acestora,
punerea în circulaţie a altor tipuri de însemne monetare. Modalitatea şi perioada de
preschimbare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în cel puţin două
cotidiane de circulaţie naţională. La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele şi
monedele retrase din circulaţie nu mai pot fi utilizate pentru plata obligaţiilor publice şi
private. Suma totală a bancnotelor şi monedelor retrase din circulaţie, dar nepreschimbate
în termenul stabilit, se scade din totalul numerarului în circulaţie înregistrat în evidenţele
contabile şi se înregistrează ca venit al Băncii Naţionale a României.
- retrage din circulaţie bancnotele şi monedele uzate sau necorespunzătoare şi le
distruge, înlocuindu-le cu bancnote şi/sau cu monede noi. Înlocuirea bancnotelor şi
monedelor emise şi neretrase din circulaţie este făcută fără taxe şi comisioane. Banca
Naţională a României poate refuza înlocuirea bancnotelor şi a monedelor care prezintă
deformări, sunt ilizibile sau dacă lipseşte mai mult de 40% din suprafaţa lor. Aceste
însemne monetare vor fi retrase din circulaţie şi distruse, fără acordarea de compensaţii
deţinătorilor, exceptând cazurile speciale menţionate în regulamentele proprii. Banca
Naţională a României nu poate fi obligată să acorde compensaţii pentru bancnotele sau
monedele care au fost pierdute, furate, distruse, contrafăcute sau falsificate.
Nu în ultimul rând, în sfera de competenţă a băncii centrale se regăsesc şi măsurile
pentru custodia şi distrugerea, când aceasta este necesară, a matriţelor, cernelurilor şi a
bancnotelor şi monedelor retrase din circulaţie.
d) stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
Stabilirea regimului valutar de către Banca Naţională a României antrenează două
componente, respectiv:
1

Dispoziţiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor
şi monedelor emise de banca centrală
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- elaborarea de către această instituţie de reglementări privind monitorizarea şi
controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul ţării;
- emiterea de autorizaţii pentru operaţiuni valutare de capital, tranzacţii pe pieţele
valutare şi alte operaţiuni specifice.
Reglementările băncii centrale1 se referă, în principal, la:
- autorizarea şi retragerea autorizaţiei, precum şi supravegherea persoanelor care au
obţinut autorizaţia de a efectua tranzacţii valutare;
- stabilirea de plafoane şi alte limite pentru deţinerea de active externe şi operaţiuni
cu acestea, pentru persoane juridice şi fizice;
- stabilirea plafonului şi a condiţiilor îndatorării externe a persoanelor juridice şi
fizice care intră sub incidenţa regimului valutar.
În accepţiunea normativă, operaţiunile valutare desemnează încasările, plăţile,
compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi
care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice
alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii
respective.
Conform cadrului normativ aplicabil, operaţiunile valutare se pot derula:
- între rezidenţi şi nerezidenti, în mod liber, în valută şi în monedă naţională, fiind
operaţiuni valutare curente sau de capital,
- între rezidenţi, după caz, în mod liber sau pe baza acordul de voinţă al părţilor, iar
în funcţie de natura economică a activelor şi pasivelor la care se referă operaţiunile
valutare, în monedă naţională sau în valută.
Monitorizarea tranzacţiilor valutare se realizează prin raportarea la banca centrală
de persoanele juridice, autorizate să desfăşoare operaţiuni valutare, asupra tranzacţiilor
efectuate, prin documente ale căror formă şi conţinut se stabilesc de către această
instituţie.
În situaţiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită
exercită presiuni puternice asupra pieţei valutare şi provoacă perturbări grave în aplicarea
politicii monetare şi a cursului de schimb, având ca efect, în special, variaţii semnificative
ale lichidităţii interne şi dezechilibre semnificative ale balanţei de plăţi, Banca Naţională
a României poate să ia măsuri de salvgardare privind operaţiunile valutare de capital. În
aceste cazuri, Banca Naţională a României va informa Comisia Europeană şi celelalte
state membre asupra adoptării unor astfel de măsuri până cel târziu la data intrării în
vigoare a acestora. Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare, de regulă, nu poate
depăşi 6 luni şi vor fi aplicate atât pentru rezidenţi, cât şi pentru nerezidenţi. Banca
Naţională a României va proceda la modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de
salvgardare la solicitarea expresă a Comisiei Europene.
1
O astfel de reglementare este Regulamentul B.N.R. nr. 4 privind regimul valutar, publicat în M. Of.
nr. 297/08.04.2005, cu modificările şi completările ulterioare. În aplicarea acestui regulament, banca centrală
poate elabora norme şi circulare privind: 1) funcţionarea pieţei valutare interbancare; 2) efectuarea
operaţiunilor de schimb valutar; 3) importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar; 4)
măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor valutare de capital. Pentru
situaţii care excedează cadrului reglementat de acest regulament, pe bază de fundamentare, Banca Naţională a
României se pronunţă în conformitate cu principiile stabilite prin regulament şi prin celelalte dispoziţii legale
aplicabile.
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e) administrarea rezervelor internaţionale ale României.
În ceea ce priveşte categoria rezervelor internaţionale, acestea sunt stabilite şi
menţinute de Banca Naţională a României, în considerarea regulilor generale privind
lichiditatea şi riscul specific activelor externe şi în astfel de condiţii încât sa poată
determina periodic mărimea lor exactă.
Rezervele internaţionale sunt alcătuite cumulativ ori selectiv din următoarele
elemente:
- aur deţinut în tezaur în ţara sau depozitat în străinătate;
- active externe, sub formă de bancnote şi monede sau disponibil în conturi la bănci
sau la alte instituţii financiare în străinătate, exprimate în acele monede şi deţinute în
acele ţări, pe care le stabileşte banca centrală;
- orice alte active de rezervă, recunoscute pe plan internaţional, inclusiv dreptul de a
efectua cumpărări de la Fondul Monetar Internaţional în cadrul tranşei de rezervă, precum
şi deţinerile de drepturi speciale de tragere;
- cambii, cecuri, bilete la ordin, precum şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare,
negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate în
primele categorii de către agenţiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan
internaţional, exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru banca centrală;
- bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne
străine sau de instituţii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate şi
plătibile în valută în locuri acceptabile pentru banca centrală.
Atribuţiile Băncii Naţionale a României în materia rezervelor internaţionale se
materializează în următoarele forme:
- urmăreşte menţinerea rezervelor internaţionale la un nivel adecvat tranzacţiilor
externe ale României. Dacă există pericolul diminuării rezervelor internaţionale, până la
un nivel care ar periclita tranzacţiile internaţionale ale statului, precum şi în cazul în care
diminuarea s-a produs, această instituţie va prezenta Guvernului şi Parlamentului un
raport privind situaţia rezervelor internaţionale şi cauzele care au condus sau care pot
conduce la o astfel de reducere. Raportul va conţine recomandările băncii centrale privind
politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preîntâmpinarea sau
remedierea situaţiei
- este autorizată, în condiţiile pe care le stabileşte şi le poate modifica periodic, să
efectueze următoarele operaţiuni:
a) să cumpere, să vândă şi să efectueze alte tranzacţii cu lingouri şi monede din aur
şi cu alte metale preţioase;
b) să cumpere, să vândă şi să efectueze alte tranzacţii cu valute;
c) să cumpere, să vândă şi să efectueze alte tranzacţii pe piaţa secundară cu bonuri
de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri emise sau garantate de guverne străine sau de
organizaţii financiare interguvernamentale;
d) să cumpere, să vândă şi să efectueze alte tranzacţii cu valori mobiliare emise sau
garantate de bănci centrale, de instituţii financiare internaţionale, de societăţi bancare şi
nebancare;
e) să deschidă şi să menţină conturi la alte bănci centrale şi autorităţi monetare,
societăţi bancare şi la instituţii financiare internaţionale;
f) să deschidă şi să ţină conturi şi să efectueze operaţiuni de corespondent pentru
instituţii financiare internaţionale, bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi
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financiare şi bancare, organizaţii financiare interguvernamentale din străinătate, precum şi
pentru guverne străine şi agenţiile lor.
Îndeplinirea acestor operaţini asupra rezervelor internaţionale concretizeză practic
competenţa sa consfinţită normativ în materia administrării acestora.
În schimb, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a preluat de la
Banca Naţională a României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice
activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora şi de expertizare
a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase1.
Conducerea şi administrarea Băncii Naţionale a României. Conducerea băncii
centrale este asigurată de un Consiliu de administraţie ai cărui membri trebuie să se
dedice exclusiv exercitării atribuţiilor lor. Activitatea acestuia este reglementată de
prevederile Statutul şi ale regulamentelor Băncii Naţionale a României.
Structura Consiliul de administraţie al băncii centrale cuprinde 9 membri, respectiv:
- un preşedinte, care este şi guvernator al Băncii Naţionale a României;
- un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator;
- 7 membri, dintre care 2 sunt şi viceguvernatori, iar ceilalţi 5 membri nu sunt
salariaţi ai băncii centrale.
Dintre aceştia, conducerea executivă a Băncii Naţionale a României în cadrul
Comitetului de Politică Monetară şi a Comitetului de Supraveghere, se exercită de către
guvernator, prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori, în condiţiile stabilite prin
regulamentul intern, aprobat de Consiliul de administraţie.
Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu
nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor
permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului. Durata mandatului
este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. În cazul descompletării Consiliului de
administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă, cu respectarea
regulilor generale ce guvernează numirea lor.
Revocarea din funcţie a oricăruia dintre membri se face tot de către Parlament, la
propunerea comună a comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale
Parlamentului, dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru
exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave. Nici un membru al
Consiliului de administraţie nu va fi schimbat din funcţie din alte motive sau prin altă
procedura decât cea menţionată anterior.
Numirile, retragerile şi revocările din funcţie ale membrilor Consiliului de
administraţie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Hotărârea de revocare
din funcţie a membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate
fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la publicarea
acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
La şedinţele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României pot
participa ministrul finanţelor publice şi un secretar de stat din Ministerul Economiei şi
Finanţelor, fără drept de vot.
În ceea ce priveşte incompatibilităţile şi conflicte de interese aplicabile membrilor
Consiliului de administraţie al băncii centrale, aceştia nu pot:
1

Pct. 11 din Legea nr. 362/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru
perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România.
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- să fie deputaţi ori senatori;
- să fie membri ai unui partid politic;
- să facă parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia publică;
- să aibă alte funcţii care se pot afla în conflict de interese cu obligaţiile ce le revin,
în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, limitat însă doar la categoria acelor
membri implicaţi în exercitarea atribuţiilor legate de Sistemul European al Băncilor
Centrale şi numai începând cu data aderării României la Eurosistem.
De asemenea, membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii cu funcţii de
conducere ai Băncii Naţionale a României sunt supuşi regimului incompatibilităţilor şi
conflictelor de interese prevăzut de lege. Totuşi, membrii Consiliului de administraţie pot
să desfăşoare activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică.
Atribuţiile Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României presupun
hotărâri şi în materia :
- politicilor în domeniul monetar şi al cursului de schimb, urmărind aducerea lor la
îndeplinire;
- măsurilor în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii prudenţiale a
instituţiilor de credit şi monitorizării sistemelor de plăţi pe care le-a autorizat;
- direcţiilor principale în conducerea operaţiunilor şi răspunderile ce revin
personalului băncii centrale;
- organizării interne, indemnizaţiilor, salariilor şi altor drepturi băneşti ale
personalului;
- aprobării bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
- aprobării provizioanelor constituite de banca centrală, după caz, conform normelor
proprii sau cu avizul consultativ al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
- atribuţiilor şi componenţelor Comitetului de Politică Monetară, Comitetului de
Supraveghere, Comitetului de Administrare a Rezervelor Internaţionale şi Comitetului de
Audit, care funcţionează în cadrul Băncii Naţionale a României;
- delegării temporare a competenţelor sale către conducerea executivă, atunci când
situaţii speciale pot impune această soluţie.
Atribuţiile guvernatorului Băncii Naţionale a României vizează şi:
- dispunerea de măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale, a hotărârilor
Consiliului de administraţie, precum şi a altor reglementări privind Banca Naţională a
României. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului şi viceguvernatorilor unele
dintre atribuţiile sale, în condiţiile stabilite de Consiliul de administraţie;
- numirea în funcţie a personalul din aparatul central al Băncii Naţionale a
României şi directorilor sucursalelor şi ai agenţiilor;
- emiterea de ordine şi decizii;
- reprezentarea Băncii Naţionale a României în relaţiile cu terţii, semnând, direct
sau prin persoane împuternicite de el, toate tratatele sau convenţiile încheiate;
- prezentarea în Parlament, în numele Consiliului de administraţie, a raportului
anual al Băncii Naţionale a României, care cuprinde activităţile acestei instituţii, situaţiile
financiare anuale şi raportul de audit, dezbătute, fără a fi supuse votului, în şedinţa
comună a celor două Camere ale Parlamentului.
În cazul absenţei sau imposibilităţii guvernatorului de a acţiona, acesta va fi suplinit
de prim-viceguvernator.
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Auditarea situaţiilor financiare anuale. Situaţiile financiare ale Băncii Naţionale
a României1 sunt întocmite conform principiilor şi regulilor contabile prevăzute de
standardele internaţionale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de
Banca Centrală Europeană şi trebuie să cuprindă:
- bilanţul ;
- contul de profit şi pierdere ;
- notele explicative.
Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a
performanţei financiare pentru respectivul exerciţiu financiar. Modelele situaţiilor
financiare anuale sunt elaborate de Banca Naţională a României, cu avizul consultativ al
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Situaţiile financiare anuale ale Băncii Naţionale a României sunt supuse auditării de
către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din
România, selectaţi de către Consiliul de administraţie, pe bază de licitaţie.
Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a României şi vor fi publicate împreună cu situaţiile
financiare anuale.
Situaţiile financiare anuale auditate ale băncii centrale, după adoptarea lor de către
Consiliul de administraţie, se publică în Monitorul Oficial al României, împreună cu
raportul auditorului financiar.
Nivelul pluri-instituţional asigurat de instituţiile de credit
Precizări terminologice. Din punct de vedere terminologic, sintagma „instituţie de
credit” este de sorginte comunitară, mai exact a fost consacrată prin dispoziţiile art. 1 ale
Directivei nr. 77/780 din 12 decembrie 1977 a Consiliului, cunoscută ca „prima directivă
de coordonare bancară”. În cadrul acesteia, sensul instituţiei de credit era de
„întreprindere a cărei activitate constă în primirea de fonduri de la public şi în acordarea
de credite în cont propriu”.
Ulterior2, termenul de instituţie de credit a dobândit un sens mai extins, respectiv
acela de „întreprindere a cărei activitate constă în primirea de depozite sau de alte fonduri
rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu” sau/şi de instituţie de
monedă electronică în accepţiunea de „o întreprindere sau orice altă persoană juridică,
diferită de instituţia de credit definită în accepţiunea anterioară, care emite mijloace de
plată sub forma banilor electronici” 3.
1

Periodic, adică cel puţin anual, această instituţie efectuează evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile
financiare. Diferenţele nete din evaluarea activelor şi pasivelor, exprimate în monede străine, drepturi speciale
de tragere, aur, argint şi alte metale preţioase, a monedelor şi a altor obiecte din aur, argint, a altor metale şi
pietre preţioase, ca urmare a modificării valorii sau a cursului în lei al acestora, vor fi evidenţiate separat în
contul special de reevaluare.
2
Prin prevederile art. 1 pct. 1 primul paragraf lit. a) din Directiva Parlamentului European şi a
Consiliului nr. 2000/12/CE din 20 martie 2000 privind iniţierea activităţii instituţiilor de credit, publicată în
Jurnalul Oficial L 126/12.05.2000, cu modificările ulterioare. Aceasta a abrogat Directiva din 1977 amintită
anterior.
3
Conform art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/46/CE din
18.09.2000 privind iniţierea, exercitarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor de bani
electronici.
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Motivaţia alegerii acestei sintagme a fost surprinsă în literatura juridică de
specialitate internaţională1. Într-o formă sintetică am reţinut că opţiunea pentru termenul
de instituţie de credit, în detrimentul termenului clasic de bancă, a materializat voinţa
statelor membre ale U.E. de a aplica aceleaşi reguli tuturor instituţiilor care exercită
activităţi bancare, oricare ar fi statutul lor. S-a pornit de la considerentul că, în numeroase
state, denumirea de bancă este, de drept sau de fapt, rezervată instituţiilor constituite sub
forma societăţilor comerciale, nefiind însă aplicată instituţiilor cooperative sau mutuale
(de tipul băncilor populare, caselor de credit mutual sau de credit agricol etc.), instituţiilor
cu caracter public, a celor fără scop lucrativ sau caselor de economii. Alegerea termenului
generic de instituţie de credit permite cuprinderea ansamblului instituţiilor, mai sus
menţionate, fără să prejudicieze forma lor juridică sau natura proprietarilor capitalului.
Definiţia europeană nu include însă toate organismele care efectuează operaţiuni cu
caracter bancar. Pe de o parte, statele membre au cerut ca anumite organisme să fie în
mod expres excluse din câmpul de aplicare al directivelor bancare. Pe de altă parte,
textele comunitare n-au impus considerarea ca instituţii de credit a întreprinderilor care
nu colectează în mod direct fonduri de la public, chiar dacă ele oferă servicii cu caracter
bancar, precum împrumuturi sau mijloace de plată. Aceste întreprinderi nu sunt deci
supuse sistematic în toate statele membre obligaţiilor, spre exemplu, cu caracter contabil
sau prudenţial, pe care trebuie indispensabil să le respectate în schimb instituţiile conform
definiţiei.
Mai mult, definiţia europeană a instituţiilor de credit nu conţine nici o limitare a
activităţii, direct sau indirect2. De o manieră implicită, reglementarea bancară europeană
admite deci existenţa modelului băncilor universale. Această concepţie largă asupra
vocaţiei instituţiilor de credit este confirmată de opţiunile cuprinse în numeroase texte
comunitare3. Alegerea prezintă două avantaje: pe de o parte, instituţiile de credit îşi
conservă astfel latitudinea de a alege serviciile pe care intenţionează să le propună
clienţilor, iar pe de altă parte nicio constrângere nu le limitează capacitatea de a se adapta
la nevoile pieţei şi de a inova.
Definire normativă. În cadrul reglementării naţionale asigurate prin dispoziţiile
O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului4, noţiunea de
instituţie de credit beneficiază de o definire expresă ce reprezintă o transpunere a celei
amintite anterior, consacrate la nivel comunitar. Astfel, aceasta desemnează atât o entitate
a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la
public şi în acordarea de credite în cont propriu, cât şi o entitate, alta decât cea prevăzută
1

Pierre-Henri Cassou, La reglementation bancaire, Ed. Société Educative Financière Internaţionale
Inc, Québec, 1998, pp. 122 - 123.
2
Definiţia europeană se distinge net de opţiunile reţinute de sistemele în vigoare în SUA sau în
Japonia, care continuă să impună limite stricte naturii operaţiunilor care pot fi realizate de băncile lor
comerciale.
3
Spre exemplu, Directiva asupra serviciilor de investiţii din 10 mai 1993 prevede explicit că
instituţiile de credit trebuie să aibă în mod direct acces la pieţele reglementate, ceea ce implică admiterea că
ele pot exercita funcţii de negociere a valorilor mobiliare sau de alte instrumente financiare. În plus, a doua
directivă de coordonare bancară (Directiva nr. 89/646 din 15.12.1989) nu interzice instituţiilor de credit să
deţină participaţii în instituţii nefinanciare, cum este cazul unor state (SUA), dar le impune anumite limite
cantitative, determinate de considerente prudenţiale.
4
Art. 7 alin. (1) pct. 10.
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anterior, care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită instituţie
emitentă de monedă electronică.
Practic, termenul legal analizat prezintă un caracter generic, vizând persoanele
juridice care efectuează cu titlu profesional, în mod obişnuit, activitatea bancară,
identificând pentru această categorie de subiecte de drept doar o bază comună, respectiv
cea reprezentată de natura operaţiunilor ce constituie esenţa activităţilor permise
instituţiile de credit în sensul precizat normativ.
Chiar dacă există un set de reguli comune, general valabil pentru întreaga categoria
a instituţiilor de credit, persoane juridice române, fiecare tip în parte din acestea îşi
conservă însă particularităţile ce pot interveni sub varii aspecte, de la constituire,
funcţionare, până la activităţile concrete pe care le poate derula sau a clientelei căreia i se
adresează.
De asemenea, remarcăm consacrarea la nivel normativ a unor sensuri precise
pentru înseşi noţiuni de: instituţie de credit-mamă la nivelul unui stat membru, instituţie
de credit-mamă la nivelul României şi instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii
Europene1.
Astfel, instituţia de credit-mamă la nivelul unui stat membru este acea instituţie de
credit autorizată într-un stat membru, care are ca filială o instituţie de credit sau o
instituţie financiară sau care deţine o participaţie într-o astfel de entitate, şi care nu este ea
însăşi o filială a unei alte instituţii de credit autorizate în acelaşi stat membru sau o filială
a unei societăţi financiare holding înfiinţate în acelaşi stat membru. Pe structura acestei
definiţii este determinat şi înţelesul accepţiunii de instituţie de credit-mamă la nivelul
României pentru orice instituţie de credit autorizată în România.
În schimb, va avea statut de instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene
orice instituţie de credit-mamă la nivelul unui stat membru, care nu este o filială a unei
instituţii de credit autorizate în oricare dintre statele membre sau o filiala a unei societăţi
financiare holding înfiinţate în oricare dintre statele membre.
Categorii. Instituţiilor de credit, persoane juridice române, sunt acele entităţi
titulare ale acestui statut deoarece au sediul social pe teritoriul României, fiind constituite
şi funcţionând în considerarea dispoziţiilor generale şi a cerinţelor specifice instituite
normativ pentru aceast tip de subiecte de drept.
Dintre acestea, băncile au o vocaţie universală, în sensul că legea le conferă
posibilitatea de a desfăşura oricare din activităţile permise categoriei instituţiilor de
credit, dar numai după obţinerea autorizaţiilor aferente, respectiv atât cea acordată de
Banca Naţională a României, cât şi, dacă este cazul, a autorizărilor, aprobărilor sau
avizelor specifice instituite prin legi speciale, şi numai în limitele prevăzute de acestea2.
După cum s-a reţinut în doctrină3, băncile apar ca un paznic al depunerilor,
creatoare şi distribuitoare de monedă, gestionare a mijloacelor de plată, prestatoare de
servicii financiare, iar gestiunea bancară implică rentabilitate şi prevenţie, divizarea şi
acoperirea riscurilor, asigurarea de lichidităţi.
1

Art. 7 alin. ( 1) pct. 11 - 13 din O.U.G. 99/2006.
Art. 18 alin. (4) şi art. 285 O.U.G. nr. 99/2006.
3
C.N. Florescu, „Condiţiile generale de bancă, instrument juridic necesar în activitatea bancară”,
Revista de Drept Comercial nr. 6/2000, p. 183.
2
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Exceptând băncile, toate celelalte instituţii de credit prezintă o vocaţie
specializată. Aceasta este imprimată de natura activităţilor pe care le pot desfăşura, ele
însele specializate, adică un anumit tip de operaţiuni expres şi limitativ prevăzute
normativ. Obligativitatea obţinerii de către aceste subiecte de drept a autorizaţiilor
menţionate anterior şi exerciţiul activităţilor în limitele acestora îşi menţine valabilitatea.
Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ sunt instituţii de credit
specializate în finanţarea pe termen lung a domeniului locativ, al căror obiect principal de
activitate constă în economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ1.
Băncile de credit ipotecar sunt instituţii de credit specializate ce au ca obiect
principal de activitate desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de acordare de credite
ipotecare pentru investiţii imobiliare şi atragerea de fonduri rambursabile de la public prin
emisiune de obligaţiuni ipotecare2.
Instituţiile emitente de monedă electronică sunt instituţii de credit specializate al
căror obiect de activitate este limitat la desfăşurarea activităţii de emitere de monedă
electronică şi la prestarea anumitor servicii limitativ prevăzute normativ3.
Organizaţiile cooperatiste de credit se pot constitui, organiza şi funcţiona doar sub
forma din cooperativele de credit şi a caselor centrale ale cooperativelor de credit la care
acestea sunt afiliate, afilierea la o casă centrală fiind obligatorie4.
Organizaţiile cooperatiste de credit sunt asociaţii autonome, apolitice şi
neguvernamentale, care desfăşoară activităţi specifice instituţiilor de credit în scopul
întrajutorării membrilor acestora5.
Mai exact, dintre acestea cooperativa de credit reprezintă acea instituţie de credit
constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii
nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate
se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori6.
În schimb, casa centrală a cooperativelor de credit desemnează acea instituţie de
credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor
lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor
cadru, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii şi
a controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi funcţionarii acestora7.
Forma juridică. Instituţiile de credit, indiferent dacă este vorba de bănci, bănci de
economisire şi creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, instituţii emitente
de monedă electronică sau organizaţiile cooperatiste de credit, se constituie exclusiv sub
forma juridică de societate pe acţiuni. În ceea ce priveşte cadrul normativ incident, vor
avea aplicabilitate dispoziţiile din legislaţia comercială incidentă în materie, ce prezintă
caracter de drept comun, şi dispoziţiilor O.U.G. nr. 99/2006, ce prezintă caracter special,
cu respectarea principiului de drept specialul derogă de la general şi se aplică cu
prioritate.
1

Art. 288 din O.U.G. nr. 99/2006.
Art. 318 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Art. 323 din O.U.G. nr. 99/2006.
4
Art .333 din O.U.G. nr. 99/2006.
5
Art. 335 din O.U.G. nr. 99/2006.
6
Art. 334 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006.
7
Art. 334 lit. b) din O.U.G. nr. 99/2006.
2
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Activitatea din străinătate. Instituţii de credit, persoane juridice române, îşi pot
desfăşura activitatea şi în afara teritoriului ţării, dispoziţiile O.U.G. nr. 99/20061
asigurând o reglementare amănunţită în acest sens. Dacă există mai multe unităţi
operaţionale înfiinţate pe teritoriul unui stat terţ, respectiv a unui stat membru, în ambele
cazuri acestea vor fi considerate o singură sucursală2.
● În state membre ale Uniunii Europene
În cazul în care entităţile analizate intenţionează derularea de activităţi3 pe teritoriul
unor state membre există două posibilităţi, respectiv fie înfiinţează sucursale, fie
prestează servicii în mod direct. Instituţiile de credit, fiind autorizate şi supravegheate de
Banca Naţională a României, nu mai necesită autorizare de către autoritatea competentă
din statul membru gazdă, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de
banca noastră centrală.
Pentru înfiinţarea de sucursale într-un stat membru, instituţia de credit, persoană
juridică română, care are această intenţie, trebuie să transmită Băncii Naţionale a
României o notificare în acest sens, însoţită datele şi informaţii prevăzute normativ4. În
termen de 3 luni de la primirea notificării, aceasta va transmite autorităţii competente din
statul membru gazdă informaţiile primite şi informează în consecinţă instituţia de credit,
cu excepţia cazului în care, având în vedere activităţile ce urmează să fie desfăşurate de
sucursală, are motive să considere că structura administrativă sau situaţia financiară a
respectivei instituţii de credit sunt inadecvate. În acest caz, poate să se opună înfiinţării
sucursalei, refuzând, în consecinţă, să transmită informaţii către autoritatea competentă
din statul membru gazdă şi trebuie să informeze în consecinţă instituţia de credit,
comunicându-i motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul amintit mai sus5.
Sucursala va putea să-şi înceapă activitatea de la data la care instituţiei de credit,
persoană juridică română, i se comunică de către autoritatea competentă din statul
membru gazdă, dacă este cazul, condiţiile în care, în scopul protejării interesului general,
activităţile pot fi desfăşurate în statul membru gazdă sau, în lipsa unei asemenea
1

Art. 80 - art. 91.
Art. 80 - art. 88, art. 91.
3
Pot fi efectuate numai operaţiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) din O.U.G. nr. 99/2006.
4
Sunt avute în vedere:
a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înfiinţată sucursala;
b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmează să fie
desfăşurate de aceasta şi structura organizatorică a sucursalei;
c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obţinute documente;
d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi informaţii privind reputaţia şi
experienţa profesională a acestora.
De asemenea, banca centrală va mai comunica autorităţii competente din statul membru gazdă şi
informaţii privind nivelul fondurilor proprii şi al cerinţelor de capital ale instituţiei de credit.
Orice intenţie de modificare a informaţiilor de mai sus, astfel furnizate de instituţia de credit, persoană
juridică română, se notifică, de către aceasta Băncii Naţionale a României şi autorităţii competente din statul
membru gazdă, cu cel puţin o lună înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată. În acest
termen, banca centrală decide putând să se opună continuării activităţii sucursalei în noile condiţii.
5
Conform art. 81 alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2006, actul prin care se comunică refuzul transmiterii
informaţiilor, precum şi lipsa unui răspuns din partea Băncii Naţionale a României în termen de 3 luni, de la
primirea notificării din partea instituţiei de credit, pot fi contestate în condiţiile prevăzute de lege.
2
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comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea
competentă respectivă a informaţiilor comunicate de Banca Naţională a României.
Pentru a presta pentru prima data servicii în mod direct într-un alt stat membru,
instituţia de credit, persoană juridică română, care are această intenţie trebuie să notifice
acest lucru Băncii Naţionale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru
gazdă şi activităţile prevăzute normativ pe care instituţia de credit, persoană juridică
română, intenţionează să le desfăşoare în acest stat membru. Astfel, ea va putea să
presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru numai din momentul efectuării
acestei notificări.
În termen de o lună de la primirea notificării, Banca Naţională a României o
transmite autorităţii competente din statul membru gazdă. Tot în atribuţiile băncii centrale
intră şi obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la numărul şi natura cazurilor
în care aceasta s-a opus înfiinţării de către o instituţie de credit, persoană juridică română,
a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuării desfăşurării activităţii unei astfel
de sucursale.
Dacă Banca Naţională a României este sesizată de către autoritatea competentă din
statul membru gazdă asupra faptului că, deşi avertizată, o instituţie de credit, persoană
juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul
statului membru respectiv, nu respectă prevederile legale adoptate în acel stat membru,
care implică competenţele autorităţii în cauză, banca centrală întreprinde, de îndată,
măsurile necesare1 pentru a se asigura că instituţia de credit în culpă încetează comiterea
faptelor sesizate. În situaţia în care, contrar măsurilor dispuse de Banca Naţională a
României sau datorită faptului că astfel de măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se
pot aplica în statul membru gazdă, instituţia de credit, persoană juridică română, în culpă
persistă în încalcarea prevederilor legale amintite, aceasta este supusă măsurilor sau
sancţiunilor dispuse de către autoritatea competentă din statul membru respectiv2, cu
informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, inclusiv, dacă este cazul, restricţiei
de a iniţia noi tranzacţii pe teritoriul acelui stat membru.
Instituţia de credit, persoană juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul
altui stat membru este supusă dispoziţiilor legale în vigoare în statul membru gazdă,
adoptate în scopul protejării interesului general şi măsurilor sau sancţiunilor dispuse de
autorităţile statului membru respectiv, astfel de măsuri putând să includă interzicerea
desfăşurării de către instituţia de credit în culpă a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul
statului membru gazdă.
Înainte de a urma procedura expusă mai sus, autoritatea competentă din statul
membru gazdă poate lua, în cazuri de urgenţă, măsuri preventive necesare protejării
intereselor deponenţilor, investitorilor şi altor persoane care beneficiază de serviciile
furnizate de o instituţie de credit, persoană juridică română, care-şi desfăşoară activitatea
pe teritoriul statului membru respectiv, asupra cărora Banca Naţională a României este
informată în cel mai scurt timp. La solicitarea Comisiei Europene, Banca Naţională a
României comunică opinia sa cu privire la măsurile preventive astfel adoptate.
1

Natura acestor măsuri se comunică autorităţii competente din statul membru gazdă.
Actele emise de autorităţile competente din statul membru gazdă prin care sunt dispuse măsuri sau
sunt aplicate sancţiuni asupra instituţiei de credit, persoană juridică română, sunt recunoscute şi produc efecte
de plin drept în România.
2
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De asemenea, Banca Naţională a României trebuie să informeze autorităţile
competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizaţiei unei instituţii de
credit, persoană juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altor state
membre, inclusiv cu privire la consecinţele retragerii autorizaţiei sau cu privire la
încetarea valabilităţii autorizaţiei, după caz.
● În state terţe
În schimb, dacă activităţile specifice urmează a fi exercitate de aceste instituţii de
credit, persoane juridice române, pe teritoriul unui stat terţ, acest lucru nu va fi posibil
decât prin înfiinţarea de sucursale, supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a
României, conform reglementărilor emise de aceasta. Banca centrală poate respinge
cererea de aprobare a înfiinţării sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a
documentaţiei prezentate de instituţia de credit, persoană juridică română, consideră că:
a) instituţia de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie
financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfăşurată prin
intermediul sucursalei;
b) cadrul legislativ existent în statul terţ şi/sau modul de aplicare a acestuia
impiedică exercitarea de către Banca Naţională a României a funcţiilor sale de
supraveghere;
c) instituţia de credit înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de
prudenţă bancară sau nu îndeplineşte alte cerinţe stabilite prin legislaţia noastră naţională
în materie.
Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înfiinţării
sucursalei este supusa aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.
Alte entităţi ce acţionează în domeniul bancar. Această categorie are în vedere:
1) Unităţile instituţiilor de credit persoane juridice române
Instituţiile de credit, persoane juridice române, au posibilitatea de a-şi desfăşura
activitatea specifică pe teritoriul României şi prin intermediul, după caz, a unor unităţi
proprii cu personalitate juridică, de tipul filialelor, sau fără personalitate juridică, de tipul
sucursalele sau a altor astfel de entităţi, indiferent care este denumirea acestora.
Filialele instituţiilor de credit sunt persoane juridice constituite sub forma
societăţilor comerciale pe acţiuni şi au acelaşi regim juridic ca al entităţii ce le constituie.
În concepţia reglementărilor în vigoare incidente1, noţiunea de filială a unei instituţii de
credit beneficiază de următoarele accepţiuni:
● acea entitate în cadrul căreia societatea-mamă se află în una din următoarele
situaţii:
- are majoritatea drepturilor de vot ;
- are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de
conducere, administrare sau de supraveghere ale filialei şi este în acelaşi timp
acţionar/asociat sau membru al acelei filiale;
- are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra filialei al cărei
acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate sau a
1

Art. 7 alin. (1) pct. 5 şi alin. (2).
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unor prevederi din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei
îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;
- este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor
organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în
funcţie în exerciţiul financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi până la data la care
sunt întocmite situaţiile financiare anuale consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al
exercitării drepturilor sale de vot. Această prevedere nu se aplică în situaţia în care o altă
entitate are faţă de filială drepturile detaliate în toate cazurile de mai sus expuse;
- este acţionar/asociat sau membru al filialei şi controlează singură, în baza unui
acord încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei filiale, majoritatea drepturilor
de vot în acea filială;
- are dreptul de a exercita sau exercită în fapt o influenţă dominantă sau un control
asupra altei filiale;
- societatea-mama împreună cu o altă filială sunt conduse pe o bază unică de către
societatea-mamă;
● orice entitate asupra căreia, în opinia autorităţii competente, o societate-mamă
exercită efectiv o influenţa dominantă;
● toate filialele unei societăţi-mamă, care la rândul său este o filială a altei
societăţi-mamă, sunt considerate filiale ale celei din urmă.
De asemenea, instituţiile de credit persoane juridice române îşi pot deschide pe
teritoriul ţării sucursale. Va avea acest statut orice unitate operaţională, dependentă din
punct de vedere juridic de respectiva instituţie de credit, care efectuează în mod direct
toate sau unele dintre activităţile acesteia.
2) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă
dintr-un alt stat membru
Legislaţia din domeniul bancar1 are în vedere şi alte entităţi decât instituţiile de
credit, persoanelor juridice române, care pot să activeze în sistemul nostru. O astfel de
categorie o reprezintă instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea
competentă dintr-un alt stat membru, dispoziţiile normative consacrând expres regimul
lor juridic.
Instituţii de credit de acest tip pot efectua pe teritoriul României majoritatea
activităţilor permise instituţiilor de credit, persoane juridice române2, fie prin înfiinţarea
de sucursale, fie prin furnizarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se
regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine,
unde îşi are sediul, şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul
protejării interesului general. De asemenea, instituţiile de credit din alte state membre pot
deschide în România reprezentanţe.
Indiferent de forma în care instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de
autoritatea competentă dintr-un alt stat membru optează să îşi desfăşoare activitatea în
domeniul bancar, pe teritoriul României, în sarcina lor este instituită obligaţia notificării
băncii centrale a României. Astfel:
1
2

Conform art. 45 şi urm. din O.U.G. nr. 99/2006.
Numai acele operaţiuni prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) din O.U.G. nr. 99/2006.
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1) în cazul sucursalelor entităţilor aflate în discuţie, înfiinţarea lor, nemaifiind
supusă autorizării Băncii Naţionale a Românie, se va face numai pe baza acestei
notificării. Această notificare1 se transmise băncii noastre centrale, de către autoritatea
competentă din statul membru de origine, care va efectua înregistrarea sucursalelor în
registrul instituţiilor de credit. Înainte de începerea activităţii, în termen de 2 luni de la
primirii notificării, Banca Naţională a României comunică instituţiei de credit în cauză,
dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării
interesului general, care reglementează condiţii specifice în care anumite activităţi pot fi
desfăşurate. De la data primirii comunicării Băncii Naţionale a României cu privire la
lista actelor normative amintite sau, în lipsa unei comunicări, de la data expirării
termenului de 2 luni de mai sus sucursala poate să înceapă activitatea. Toate sucursalele
astfel înfiinţate pe teritoriul României de către o instituţie de credit, cu sediul în alt stat
membru, sunt considerate o singură sucursală.
2) în cazul furnizării de servicii în mod direct, notificarea se transmite Băncii
Naţionale a României de către autorităţile competente din statul de origine şi trebuie să
cuprindă activităţile pe care respectiva instituţie de credit intenţionează să le exercite în
ţara noastră.
3) în cazul deschiderii de reprezentanţe în România de către instituţiile de credit
din alte state membre, acestea se notificată Băncii Naţionale a României potrivit
reglementările emise de aceasta. Reprezentanţele sunt obligate să-şi limiteze activitatea la
acte de cercetare a pieţei, de reprezentare şi de publicitate şi nu pot efectua nici un fel de
activităţi supuse legislaţiei naţionale incidente instituţiilor de credit.
3) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă
dintr-un stat terţ
Ca şi în situaţia entităţilor analizate anterior, regimul juridic al instituţiilor de credit
autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un stat terţ este trasat la nivel
normativ2. Spre deosebire însă de categoria acestora, instituţiilor de credit cu sediul în
state terţe îşi pot desfăşura activitatea în România numai dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei sucursale, iar în cazul existenţei
mai multor sucursalele înfiinţate pe teritoriul României de către o instituţie de credit cu
sediul social într-un stat terţ, acestea vor fi considerate o singură sucursală;
b) sucursala este autorizată de Banca Naţională a României;
1
Conform art. 48 alin. (2) şi alin. (4) din O.UG. nr. 99/2006, aceasta va fi însoţită de o serie de date şi
informaţii, respectiv de:
a) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmează să fie
desfăşurate de aceasta şi structura organizatorică a sucursalei;
b) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obţinute documente;
c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activităţii sucursalei;
Orice intenţie de modificare a oricărora din aceste informaţii se notifică de asemenea în scris Băncii
Naţionale a Romaniei de către instituţia de credit în cauză, cu cel puţin o lună înainte de data la care
modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen banca centrală comunică respectivei instituţii de credit,
dacă este necesar, noile condiţii în care activitatea urmează să fie desfaşurată pe teritoriul României.
d) nivelul fondurilor proprii şi suma cerinţelor de capital ale instituţiei de credit. Nu va fi însă necesară
asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei.
2
Conform art. 67 şi urm. din O.U.G. nr. 99/2006.
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c) autoritatea competentă din statul de origine nu s-a opuns înfiinţării sucursalei în
România;
d) se respectă legislaţia naţională română şi reglementările emise în aplicarea
acesteia.
Activităţile ce pot fi desfăşurate prin intermediul sucursalei din România trebuie să
fie prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României şi nu pot excede
obiectului de activitate al instituţiei de credit, autorizat de autoritatea competentă din
statul terţ de origine.
Fiind supuse autorizării Băncii Naţionale a României, cerinţele de autorizare, dar şi
cele privind desfăşurarea activităţii şi supraveghere prudenţială asigurată de banca
centrală sunt cele consacrate de legislaţia română pentru această categorie specială de
entităţi. Totuşi, dacă prin acordurile încheiate la nivelul Uniunii Europene cu state terţe
este prevăzut un alt regim în privinţa instituţiilor de credit din aceste state care desfăşoară
activitate în statele membre, decât cel prevăzut de legislaţia noastră naţională în materie,
prevederile acestor acorduri se vor aplica cu prioritate.
Nu în ultimul rând, va fi notificată Băncii Naţionale a României, potrivit
reglementărilor emise de aceasta, deschiderea de reprezentanţe în România de către
instituţiile de credit din alte state terţe. Ca şi în cazul reprezentanţelor deschise de
instituţii din state membre, şi reprezentanţele instituţiilor de credit din state terţe trebuie
să-şi limiteze activitatea la acte de cercetare a pieţei, de reprezentare şi de publicitate şi
nu pot efectua nici un fel de activităţi supuse legislaţiei naţionale incidente instituţiilor de
credit.
Alte entităţi care desfăşoară activităţi bancare în România. Alături de
instituţiile de credit există şi alte persoane juridice române care pot desfăşura operaţiuni
permise celor dintâi, de tipul activităţilor bancare, având ca element comun faptul că
această posibilitate este consacrată în mod expres printr-o lege specială. Totuşi,
similitudinile existente sub aspectul obiectului de activitate sunt dublate de particularităţi
ale statutului propriu fiecărei categorii în parte, astfel încât nu este admisibilă o asimilare
a acestora categoriei reprezentate de instituţiile de credit. Exemplificăm în acest sens
următoarele entităţi:
- C.E.C. Bank - S.A. 1. În considerarea cadrului normativ2 aplicabil acestei persoane
juridice reţinem o serie de aspecte. Astfel, aceasta este organizată în forma juridică a unei
societăţi pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea ca bancă3. În ceea ce priveşte domeniul său
de activitate, acesta constă în intermediere monetară, iar în obiectul său de activitate sunt
incluse activităţile consacrate normativ4. De asemenea, C.E.C Bank - S.A. se
înmatriculează în registrul instituţiilor de credit.
1

Aceasta este denumirea actuală a Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 42 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, publicată în M. Of. nr. 463/01.06.2005, aprobată prin
Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare; Ordinul nr. 425 privind aprobarea Statutului C.E.C. Bank S.A., emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, publicat în M. Of. nr. 164/04.03.2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
3
În conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile, ale statutului propiu, ale regulamentului propriu
de organizare şi funcţionare adoptat de Bancă (Regulamentul de organizare şi funcţionare) şi ale
reglementărilor interne emise în condiţiile legii (Reglementările interne).
4
A se vedea în acest sens art. 6 din Ordinul nr. 425/2008. Dispoziţiile acestuia prevăd şi: activităţile de
atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; contractare de credite, precum şi emiterea şi administrare
de mijloace de plată, inclusiv emitere de monedă electronică.
2
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- instituţiile financiare nebancare şi entităţile asimilate acestora. Potrivit definiţiei
legale1, instituţiile financiare nebancare sunt persoane juridice constituite cu scopul de a
desfăşura, cu titlu profesional, activităţi de creditare de natura celor prevăzute în legislaţia
specifică incidentă şi ale căror surse de finanţare provin din resurse proprii sau
împrumutate de la instituţii de credit, de la alte instituţii financiare sau, după caz, din alte
surse prevăzute în legi speciale.
Sunt asimilate instituţiilor financiare nebancare şi persoanele juridice fără scop
patrimonial2 care acordă credite din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor
acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil sau nerambursabil3.
Rezultă astfel că activităţile de creditare, în accepţiunea consacrată normativ, pot fi
desfăşurate cu titlu profesional numai de către instituţiile de credit şi de către instituţiile
financiare nebancare. Aprecierea unei activităţi, desfăşurată de către o astfel de entitate,
ca având natura unei activităţi de creditare se află în competenţa exclusivă a Băncii
Naţionale a României.
În cadrul categoriei instituţiilor financiare ce operează pe piaţa românească, casele
de ajutor reciproc şi casele de amanet vor putea desfăşura activităţile de creditare limitat
la operaţiunile recunoscute normativ acestor categorii4.
Din punct de vedere al formei juridice, instituţiile financiare nebancare se pot
constitui, de la caz la caz, fie exclusiv sub forma societăţii comerciale pe acţiuni, fie a
oricăreia din formele juridice reglementate de Legea nr. 31/1990R ( în cazul casele de
amanet), fie în una din formele de asociere reglementate de Ordonanţa nr. 26/2000 (în
cazul casele de ajutor reciproc) 5.
- societăţile de credit ipotecar. Statutul acestora, confinţit în mod expres de cadrul
legal specific6, este de instituţii financiare abilitate să acorde credite ipotecare, fiind
constituite ca societăţi comerciale pe acţiuni. Înfiinţarea acestui tip de persoane juridice
trebuie notificată Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data
înmatriculării în registrul comerţului, în scop statistic.
Din punct de vedere al obiectului de activitate, acesta constă în activităţi de
creditare de tip credit ipotecar, în lei şi valută, şi activităţi conexe, incluzând, fără
limitare: administrarea de portofolii de credite ipotecare, executarea sau valorificarea
creanţelor ipotecare ori privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garanţiilor sau
privilegiilor aferente, tranzacţii în cont propriu cu instrumente monetare negociabile
precum swap valutar, vânzări sau cumpărări, inclusiv reversibile de titluri de stat şi alte
active monetare eligibile pentru tranzacţionare, valută, instrumente derivate. De
asemenea, societăţile de credit ipotecar pot încheia acte juridice având ca obiect bunurile
imobile, respectiv mobile, dobândite în urma executării silite sau voluntare a creditelor
garantate cu acestea, putând valorifica astfel de bunuri în condiţiile legii.
1

Art. 4 alin. (1) din Ordonanţa nr. 28 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în
M. Of. nr. 89/ 31.01.2006.
2
Entităţi constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare, sau în baza unor legi speciale.
3
Art. 4 lit. a) din Ordonanţa nr. 28/2006.
4
Art. 57 pct. c, art. 58 pct. c din O.G. 28/2006.
5
A se vedea art. 5 alin. (1), art. 57 - art. 58 din Ordonanţa nr. 28/2006.
6
O.U.G. nr. 200 privind societăţile de credit ipotecar, publicată în M. Of. nr. 956/ 27.12.2002,
aprobată prin Legea nr. 330/2003.
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- instituţii financiare. Similar instituţiilor de credit, sursa normativă a acestei
categorii de persoane juridice specializate este de natură comunitară, sensul acestei
instituţii juridice fiind transpus şi în legislaţia naţională1. Astfel, instituţiile financiare
desemnează acele entităţi, altele decât instituţiile de credit, a căror activitate principală
constă în dobândirea de participaţii în alte entităţi sau în desfăşurarea uneia sau mai
multora dintre activităţile recunoscute normativ instituţiilor de credit2. Dintre cele care
fac obiectul a ceea ce legea numeşte activitate bancară, instituţiile financiare pot derula
numai operaţiunile de acordare de credite.
În situaţia acestei categorii, similitudinile cu instituţiile de credit sunt într-un număr
mai mare decât în cazul celorlalte entităţi analizate. Astfel, atunci când sunt înfiinţate ca
persoane juridice române, forma juridică accesibilă acestor subiecte de drept este tot cea a
societăţilor comerciale pe acţiuni. De asemenea, instituţiile financiare din alte state
membre pot acţiona în România, desfăşurând anumite activităţi permise instituţiilor de
credit3, prin înfiinţarea de sucursale sau prin furnizarea de servicii în mod direct, dacă
aceste instituţii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituţii de credit, atunci
când activităţile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive, dar şi dacă sunt
îndeplinite condiţii impuse normativ4. La rândul lor, persoane juridice române de tipul
instituţiilor financiare pot derula activităţile prevăzute normativ în alte state membre, prin
deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, sub rezerva
îndeplinirii condiţiilor impuse normativ în acest sens5.
Ca şi în cazul instituţiilor de credit, sunt introduse normativ şi conceptele de: firmă
de investiţii mamă - la nivelul unui stat membru, firmă de investiţii mamă - la nivelul
României, precum şi firmă de investiţii mamă - la nivelul Uniunii Europene6.
În ceea ce priveşte formele concrete în care pot opera pe piaţa acestea sunt cele de:
- societăţi de servicii de investiţii financiare şi societăţi de administrare a
investiţiilor7 care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de
investiţii;
- societăţi financiare holding, societate financiară holding-mamă la nivelul unui stat
membru, societate financiară holding-mamă la nivelul României, societate financiară
holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societate holding cu activitate mixtă;
- societate prestatoare de servicii auxiliare.
Entităţi juridice care nu beneficiază de regimul instituţiilor de credit. În acet
sens, am avut în vedere următoarele tipuri de entităţi:
- băncile centrale din statele membre şi instituţiile financiare permanent excluse de
la aplicarea Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului8 prin
1
Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind
adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit.
2
Art. 7 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Cele prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. b) - n).
4
A se vedea art. 54 şi urm. din O.U.G. nr. 99/2006.
5
A se vedea art. 89 - art. 90 din O.U.G. nr. 99/2006.
6
Art. 7 alin. (1) pct. 6 - 9 din O.U.G. nr. 99/2006.
7
În considerarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 297 prvind piaţa de capital, publicată în M. Of. nr.
571 din 29.06.2004, cu modificările şi completările următoare.
8
Privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.
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intermediul dispoziţiilor art. 2 al acestei Directive. Exceptarea acestora din categoria
instituţiilor de credit este consfinţită normativ în mod expres prin prevederile art.1 alin.
(5) din O.U.G. nr. 99/2006.
Băncile centrale din statele membre fac obiectul unor reglementări distincte, atât la
nivel naţional, cât şi la nivel comunitar, justificat de complexitatea şi importanţa rolului,
funcţiilor, atribuţiilor şi competenţelor ce le revin în cadrul sistemul bancar naţional
aferent. Mai mult decât atât, relevanţa acestora a determinat apariţia la nivel comunitar a
unor construcţii instituţionale ce le includ, diversificându-le astfel sfera atribuţiilor.
Spre exemplu, împreună cu Banca Centrală Europeană1, băncile centrale naţionale
ale tuturor statelor membre compun Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.),
distinct însă de Eurosistem, ce este limitat doar la statele membre ale U.E. care au adoptat
moneda euro.
- asociaţiile profesionale ale instituţiilor de credit. Potrivit reglementărilor
generale cărora li se circumscrie categoria instituţiilor de credit, persoane juridice
române2, acestea pot să-şi constituie asociaţii profesionale.
Delimitarea în raport de instituţiile de credit este materializată atât sub aspectul
formei juridice, asociaţiile profesionale fiind persoane juridice cu scop nelucrativ, cât şi
sub aspectul obiectul lor de activitate, acesta fiind limitat la operaţiuni prin care să
reprezinte interesele colective ale membrilor faţă de autorităţile publice, să studieze
probleme de interes comun, să promoveze cooperare, să informeze membrii asociaţiei şi
publicul şi să organizeze serviciile de interes comun. Oricărei astfel de asociaţii
profesionale îi revine obligaţia de a colabora cu Banca Naţională a României.
Până în prezent, în domeniul analizat, a fost constituită doar Asociaţia Română a
Băncilor, în componenţa căreia se regăsesc instituţii de credit, precum şi sucursale ale
unor bănci străine prezente în România. Aceasta a fost înfiinţată ca persoană juridică
română al cărei scop principal constă în reprezentarea şi apărarea intereselor profesionale
ale membrilor săi3.
- Trezoreria statului. Conform actului normativ ce o reglementează4, aceasta
desemnează un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor de
încasări şi plăţi privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, şi a altor
operaţiuni ale statului, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare5.
1

sale.

2

Aceasta influenţează băncile centrale naţionale, care acţionează conform orientărilor şi instrucţiunilor

Art. 418 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
A se vedea pentru detalii şi http://www.arb.ro/.
4
Art. 1 pct. a din O.U. nr. 146 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
publicată în M. Of. nr. 824/14.11.2002, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M. Of. nr.
295/16.04.2008.
5
Conform art. 2 din O.U.G. nr. 146/2002 R, se încadrează în aceste operaţiuni, după caz, fără a se
limita la acestea, cele privind:
- veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale,
bugetului trezoreriei statului;
- veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se utilizează potrivit
reglementărilor legale;
- veniturile şi cheltuielile bugetelor instituţiilor publice;
- emiterea certificatelor de trezorerie pentru populaţie, răscumpărarea acestora la scadenţă şi
transformarea certificatelor de trezorerie în certificate de depozit;
3
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Natura operaţiunilor derulate prin trezoreria statului este una financiară, statul
garantând efectuarea acestora în condiţii de siguranţă, precum şi păstrarea integrităţii
disponibilităţilor băneşti.
Trezoreria operativă centrală va efectua toate operaţiunile de încasări şi plăţi, în lei
şi valută, dispuse de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul şi în numele statului, şi
în mod excepţional alte operaţiuni de încasări şi plăţi stabile prin ordin al ministrului
economiei şi finanţelor.
De asemenea, pot fi derulate operaţiuni de împrumut1, dar numai din
disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după
finanţarea deficitelor bugetare, numai în scopurile şi condiţiile stabilite de lege, astfel:
a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de
scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea
datoriei publice, cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea
cheltuielilor aprobate potrivit legii;
b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca
urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale
bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu
bugetar;
c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la instituţii de credit şi alte instituţii
financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu active
eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Naţională a
României.
Clientela. Conform dispoziţiilor art. 111 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006, în
materia instituţiilor de credit, termenul de clientelă desemnează orice persoană cu care, în
desfăşurarea activităţilor prevăzute de actul normativ amintit2, instituţia de credit a
negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu s-a finalizat, precum şi orice
persoană care beneficiază de serviciile unei instituţii de credit, inclusiv persoanele care au
beneficiat în trecut de serviciile unei instituţii de credit.
Astfel, clienţii sunt actori ai dreptului bancar în considerarea calităţii de parte
deţinută în raporturile juridice stabilite cu instituţiile de credit3. De la caz la caz, clientela
este compusă din persoane fizice, persoane juridice, de drept public sau de drept privat,
precum şi din entităţi fără personalitate juridică care, în raport de categoria de instituţii de
- răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populaţie, transformate în certificate de depozit;
- datoria publică în lei şi valută, inclusiv serviciul datoriei publice;
- alte venituri şi cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispoziţii legale, inclusiv
drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri şi convenţii
guvernamentale şi comerciale.
1
Conform art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 146/2002 R.
2
Art. 18 şi art. 20.
3
Justificat de cadrul normativ care o consacră, definiţia clientelei are în vedere doar o componentă a
sistemului bancar naţional, respectiv cea vizând instituţiile de credit. Aceasta nu înseamnă însă că Banca
Naţională a României nu este antrenată în raporturi juridice cu clientela, ci doar că, în cazul acesteia, noţiunea
de clientelă prezintă particularităţi. Motivaţia rezultă atât de faptul că operaţiunile băncii centrale cu clienţii
au o tipologie distinctă şi o pondere redusă în cadrul atribuţiilor ce îi revin, comparativ cu instituţiile de
credit, dar şi din faptul că pot avea această calitate doar anumite entităţi, în cazurile şi condiţiile reglementate
de legea cadru aplicabilă acestei instituţii.
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credit faţă de care dobândesc statutul de client, sunt supuse unor particularităţi în privinţa
acestei calităţi.
În acest sens, noţiunea de client este nuanţată normativ pentru instituţiile de credit
de tipul băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ. În această materie va
avea calitatea de client orice persoană fizică sau juridică care încheie cu banca de
economisire şi creditare în domeniul locativ un contract de economisire şi creditare în
sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândeşte, ca urmare a efectuării
depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită
potrivit clauzelor contractuale1.
În plus, această categorie de instituţii de credit, permite identificarea a două tipuri
de raporturi ce pot interveni între client - banca de economisire şi creditare în domeniul
locativ, respectiv:
- un raport individual, acesta desemnând raportul dintre aportul bănesc al
clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, şi aportul bănesc al
băncii de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obţine prin derularea
creditului;
- un raport colectiv, acesta desemnând raportul dintre suma aporturilor băneşti ale
clienţilor şi aportul bănesc preconizat al băncii de economisire şi creditare în domeniul
locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al căror proces de economisire a
fost încheiat şi/sau întrerupt, calculat pe o anumită perioadă.
În doctrina franceză2, raporturile intervenite între clienţi şi instituţiile de credit au
fost apreciate ca fiind, după caz: comerciale, economice şi juridice. Astfel, din punct de
vedere comercial, s-a apreciat că instituţiile de credit trebuie să-şi atragă clientela. Însă,
deoarece concurenţa este acerbă între acestea, instituţiile de credit trebuie să pună la
dispoziţia clientelei produse atractive, în sensul unor produse de calitate, care să le ofere
cele mai bune servicii şi care să prezinte rentabilitate. Din punct de vedere economic,
aceste produse, interesante pentru clienţi, trebuie să fie astfel şi pentru respectivele
instituţii de credit, punându-se sub acest aspect problema rentabilităţii, mai accentuată în
etapa actuală decât în trecut, tocmai motivat de creşterea concurenţei. În ceea ce priveşte
transpunerea acestor raporturi pe terenul dreptului, nu este avută în vedere examinarea
diferitelor operaţiuni care se stabilesc între clientelă şi instituţiile de credit, ci doar
descrierea suportului şi cadrului alocat acestor operaţiuni.
Indiscutabil caracterizată prin diversitate, clientela prezintă o componenţă variată.
Ca şi sistemul bancar, şi clientela a cunoscut în timp o dezvoltare, cu precădere cea
privată, determinată de apariţia comercianţilor dar şi a altor profesii sau pur şi simplu de
necesităţile practice. În acest sens, în literatura juridică de specialitate3, s-a reţinut că
instituţiilor de credit pot relaţiona cu următoarele tipuri de clientelă :
- clientela obişnuită. În literatura juridică franceză, categorie are în vedere
distincţia dintre clientela comercială şi clientela de particulari. Aceasta, chiar dacă nu
ocazionează un clasament juridic precis, se apropie totuşi de cel cu care operează dreptul
modern, ce delimitează clientela alcătuită din profesionişti şi de cea formată din
consumatori.
1

Art. 290 lit. b) din O.U.G. nr. 99/2006.
Th. Bonneau, op. cit., pp. 195-196.
3
J.P. Mattout, Droit Bancaire international, 2º éd., Ed. La Revue Banque, Paris, pp. 14-16.
2
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- clientela de tipul instituţiilor de credit. Raporturile intervenite între instituţiile de
credit, denumite şi interbancare, asigură cadrul fie pentru îndeplinirea de către fiecare
astfel de entitate a unei funcţii bancare, fie pentru stabilirea unei legături de tip
client-instituţie de credit, când doar aceasta din urmă execută o funcţie bancară, cealălaltă
aflându-se în poziţia de client.
- clientela născută din operaţiuni complexe, ocazionate de activitatea instituţiilor de
credit.
În sistemul de drept naţional, conform cadrului normativ aplicabil1, instituţiile de
credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră
prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului.
Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor
înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care
aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. De asemenea, instituţiile de credit nu pot
pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze bancare, dacă
plata acestora nu este stipulată în contract.
Instituţiile de credit nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor
produse/servicii clienţilor, de vânzarea sau cumpărarea acţiunilor sau a altor titluri de
capital/instrumentelor financiare emise de instituţia de credit sau de o altă entitate
aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit ori de acceptarea, de către client
a unor alte produse/servicii oferite de instituţia de credit sau de o entitate aparţinând
grupului acesteia, care nu au legatură cu operaţiunea de creditare sau cu
produsul/serviciul solicitat.
Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate
de o instituţie de credit constituie titluri executorii.
Fiecare instituţie de credit întocmeşte şi păstrează la sediul social sau la sucursalele
acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentaţia internă aferentă
tranzacţiilor derulate, evidenţa zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client din care să
rezulte cel puţin caracteristicile tranzacţiilor derulate şi soldul datorat clientului sau
instituţiei de credit şi orice informaţii privitoare la relaţiile sale de afaceri cu clienţii şi cu
alte persoane pe care Banca Naţională a României le poate prevedea prin reglementări.
a) Interferenţele dintre instituţiile de credit şi entităţi cu roluri diverse în
cadrul sistemul bancar. Impactului diverselor entităţi asupra instituţiilor de credit,
inevitabil antrenează o analiză atât din perspectivă naţională, cât şi perspectivă
comunitară, în considerarea statutului României de stat membru al Uniunii Europene.
Referitor la acest din urmă statut, precizăm faptul că se poate vorbi chiar de intervenţia
unei tutele comunitare asupra sistemelor bancare din statele membre. Punctul de început
în materie este reprezentat de Tratatul asupra Uniunii Europene2. Iniţial, influenţa
dreptului comunitar asupra sistemele bancare naţionale era evidentă doar prin
transpunerea sa în normele aplicabile instituţiilor de credit, acest izvor de drept fiind, de-a
lungul timpului, fără incidenţă asupra organismelor de tutelă ale categoriei entităţilor
analizate. Altfel spus, tutela asupra instituţiilor de credit era exclusiv naţională.
1

Art. 117 - art. 121 din O.U.G. nr. 99/2006.
Semnat de către miniştrii de externe şi finanţe din ţările membre la 7 februarie 1992 la Maastricht.
Acesta a instituit şi uniunea economică şi monetară.
2
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b) Interferenţele dintre instituţii de credit cu entităţi naţionale
Asupra instituţiilor de credit, persoane juridice române, Banca Naţională a
României este cea care exercită un veritabil rol de tutelă naţională în domeniu, prin
exerciţiul atribuţiilor specifice consacrate normativ în această materie.Varietatea
raporturile dintre instituţiile de credit cu banca centrală este completată de raporturile
acestora cu o pluralitate de alte organisme ce au un rol, după caz, de controlul, orientare,
supraveghere sau informare a instituţiilor de credit sau de pregătire profesională
specializată a personalului ce poate activa în cadrul acestei categorii. După caz, aceste
entităţi au fie un statut autonom, independent, fie sunt subordonare Băncii Naţionale a
României, în grade şi forme diferite. Atribuţiile acestor entităţi naţionale, ce intervin în
sistemul bancar, sunt consfinţite la nivel normativ şi influenţează activitatea şi
funcţionarea instituţiilor de credit analizate.
● Centrala Riscurilor Bancare (CRB)
Reprezentând un centru de intermediere, care gestionează în numele Băncii
Naţionale a României informaţia de risc bancar şi informaţia despre fraudele cu carduri
pentru scopurile utilizatorilor, în condiţiile păstrării secretului bancar, Centrala Riscurilor
Bancare este organizată şi funcţionează la Banca Naţională a României potrivit
reglementărilor aplicabile1.
Altfel spus, este o structură specializată, administrată de către banca centrală,
căreia îi sunt transmise şi unde sunt înregistrate, în vederea organizării şi gestionării unei
baze de date proprii, dublate de difuzarea ulterioară către utilizatori, informaţiile
menţionate anterior despre debitori, care îndeplinesc condiţiile de raportare trasate
normativ.
Sensul instituţiilor de informaţie de risc bancar şi de informaţie despre fraudele cu
carduri este cel consfinţit normativ în mod expres2. Astfel, informaţia de risc bancar
cuprinde datele de identificare a unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică
nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care instituţiile de credit se expun la risc
faţă de acel debitor3. În schimb, informaţia despre fraudele cu carduri este informaţia
referitoare la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit
şi/sau de credit, iar suma corespunzătoare nu este înregistrată la restanţe în propriile
evidenţe ale instituţiei de credit care o raportează.
Cele două categorii de informaţii cu care operează Centrala Riscurilor Bancare pot
fi raportate numai de către persoanele declarante pentru un debitor, persoană fizică sau
persoană juridică non-bancară. După caz, persoanele declarante pot fi:
- centralele instituţiilor de credit, persoane juridice române, pentru toate
informaţiile de risc bancar şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din
propriile evidenţe şi din cele ale unităţilor lor teritoriale din România;
1
Regulamentul B.N.R. nr. 4 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a
Centralei Riscurilor Bancare, publicat în M. Of. nr. 739/16.08.2004, modificat prin Regulamentul B.N.R. nr.
2, publicat în M. Of. nr. 240/06.04.2007.
2
Art. 2 alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004.
3
Aceste operaţiuni sunt: acordarea de credite; asumarea de angajamente de către instituţia de credit, în
numele debitorului, faţă de o persoană fizică, o persoană juridică nonbancară sau faţă de o instituţie de credit
din străinătate; asumarea de angajamente de către instituţia de credit, în numele debitorului, faţă de altă
instituţie de credit care funcţionează pe teritoriul României.
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- sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, pentru toate informaţiile
de risc bancar şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidenţe.
Debitorul, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, înscrisă în baza de
date a Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raportării acestuia de către persoana
declarantă este desemnat normativ prin titulatura de persoană recenzată.
Pe baza informaţiilor de risc bancar este determinat de către persoana declarantă, în
considerarea elementelor de calcul trasate normativ, riscul individul ce reprezintă
expunerea unei instituţii de credit faţă de un debitor. Astfel, riscul individual este suma
valorilor operaţiunile, amintite mai sus, raportată la Centrala Riscurilor Bancare de
persoana declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară,
cu condiţia să fie egală sau mai mare decât limita de raportare1. La calculul riscului
individual se iau în considerare atât operaţiunile desfăşurate de respectivul debitor în
nume propriu, cât şi cele în care acesta este parte componentă a unui grup de debitori2. În
cazul în care persoanele fizice nu îndeplinesc condiţia de limită de raportare, precizată
mai sus, vor putea fi raportate la Centrala Riscurilor Bancare numai dacă înregistrează
restanţe mai mari de 30 de zile 3.
Suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeaşi
persoană recenzată, mai puţin valoarea angajamentelor asumate de instituţiile de credit, în
numele persoanei recenzate, faţă de alte instituţii de credit care funcţionează pe teritoriul
României formează riscul global. Acesta este determinat de către Centrala Riscurilor
Bancare şi reprezintă expunerea întregului sistem bancar din România faţă de o singură
persoană recenzată.
Baza de date organizată şi gestionată de Centrala Riscurilor Bancare, în
considerarea informaţiilor de risc bancar şi a informaţiilor despre fraudele cu carduri ce
i-au fost transmise, cuprinde4:
- Registrul central al creditelor (RCC), care conţine informaţiile de risc bancar
raportate de persoanele declarante, prelucrate şi difuzate de către Centrala Riscurilor
Bancare în vederea valorificării de către utilizatori în condiţiile păstrării secretului bancar;
- Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central
al creditelor cu informaţii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate şi la creditele
restante ale acestora faţă de întregul sistem bancar din România;
- Registrul grupurilor de debitori (RGD), care este alimentat lunar de Registrul
central al creditelor cu informaţii despre grupurile de debitori;
- Registrul fraudelor cu carduri (RFC), care conţine informaţii despre fraudele cu
carduri comise de posesorii de carduri de debit şi/sau de credit.
1
Conform dispoziţiilor art. 30 din Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004, limita de raportare, în funcţie de
care instituţiile de credit transmit la Centrala Riscurilor Bancare riscul individual al unui debitor, este de
200.000.000 lei şi poate fi modificată prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.
2
Este cazul în care respectivul debitor este componenta unui grup de persoane fizice şi/sau juridice
care reprezintă un singur debitor, denumit grup de debitori, şi se raportează la Centrala Riscurilor Bancare. La
stabilirea sferei de cuprindere a grupului de debitori, instituţiile de credit vor avea în vedere următoarele:
a) criteriile prevăzute în norma privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţilor
de credit, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria un singur debitor;
b) instituţia de credit să înregistreze expunere faţă de cel puţin una dintre persoanele din grup.
3
A se vedea art. 2 alin. (3) din Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004.
4
Conform art. 4 din Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004.
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Informaţiile de risc bancar şi informaţiile despre fraudele cu carduri vor fi
menţinute în Registrul creditelor restante şi Registrul fraudelor cu carduri pe o perioadă
de 7 ani de la data înscrierii.
Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare
sunt instituţiile de credit, Banca Naţională a României şi societăţile de credit ipotecar.
Difuzarea informaţiilor către aceştia se face astfel:
- din propria iniţiativă a Centralei Riscurilor Bancare, aceasta transmiţând lunar
fiecărei persoane declarante, informaţia referitoare la riscul global pentru debitorii
raportaţi de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre
incidentele de plată ale persoanelor recenzate, şi informaţia referitoare la grupurile de
debitori raportate de persoana declarantă în luna respectivă;
- la cerere, după caz, oricărei persoane declarante, pentru:
a) informaţii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidenţiate în
Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna
respectiv. Situaţia creditelor restante include şi informaţii referitoare la riscul global, la
fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plată ale persoanelor
recenzate;
b) informaţii referitoare la fraudele cu carduri, evidenţiate în Registrul fraudelor cu
carduri;
- la cerere, oricărei instituţii de credit însă prin intermediul propriei persoane
declarante, în cazul informaţiei de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau
juridică nonbancară, şi cu condiţia să aibă acordul scris al persoanei respective. Nu va fi
nevoie de acordul persoanei recenzate dacă informaţia de risc bancar solicitată de instituţia
de credit se referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată
şi/sau în cazul în care informaţia solicitată se referă la fraude cu carduri.
În considerarea acestor precizări, legătura conturată între instituţiile de credit,
persoane juridice române, şi Centrala Riscurilor Bancare este una de informare asigurată
de aceasta din urmă, în domeniu de activitate în care este specializată, pentru categoria
analizată. Fiecare astfel de instituţie de credit, în calitatea sa de persoană declarantă, este
obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele şi în condiţiile
prevăzute normativ, informaţia de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplineşte
condiţia de a fi raportat, respectiv ca instituţia de credit să fi înregistrat faţă de acesta un
risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.
● Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP)
Potrivit dispoziţiilor reglementării cadru1, Centrala Incidentelor de Plăţi este un
centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi, pentru
interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor2. Aceasta este organizată şi
funcţionează la Banca Naţională a României.
1
Art. 1 din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a
României a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în M. Of. nr. 120/09.03.2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
2
Acestea pot fi: persoanele declarante, Banca Naţională a României, mass-media, Parchetul General
de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi Ministerul Administraţiei şi Internelor cu unităţile lor teritoriale,
instanţele judecătoreşti, alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control, persoane fizice şi alte
persoane juridice, instituţii similare C.I.P. din străinătate, în condiţiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidenţă
o cerere de consultare a informaţiilor deţinute.
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Prin incident de plată se înţelege neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor de
plată asumate, care apare înainte sau în timpul procesului de decontare a instrumentului
(cec, cambie, bilet la ordin), obligaţii prevăzute în lege sau/şi un contract şi a căror
neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP numai de către persoanele declarante1 pentru
apărarea interesului public. Dispoziţiile normative reglementează inclusiv situaţiile ce
constituie incidente de plată majoră2.
Datele specifice incidentelor de plăţi sunt transmise, difuzate şi valorificate pe baza
informaţiilor, chiar anterioare plăţii, conţinute în evidenţe şi care sunt ocazionate de acte
şi fapte având potenţial fraudulos, litigios şi/sau producând riscuri de neplată, inclusiv
dintre cele care pot afecta finalitatea decontării.
În vederea gestionării informaţiilor primite şi înregistrare, şi ulterior a difuzării şi
valorificării acestora către utilizatori, CIP organizează şi gestionează o bază de date sub
forma:
- Fişierului naţional de incidente de plăţi (FNIP). Acesta este de interes general,
fiind structurat astfel: fişierul naţional de cecuri (FNC); fişierul naţional de cambii
(FNCb) şi fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO);
- Fişierului naţional al persoanelor cu risc (FNPR). Acesta este un fişier alimentat
automat de FNIP cu incidentele de plăţi majore înregistrate pe numele unei persoane
fizice sau juridice, inclusiv al unei instituţii de credit.
Din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea oricărei instituţii de credit, CIP poate
organiza şi alte fişiere referitoare la incidentele de plăţi.
În considerarea specificului obiectului propriu de activitate al Centralei
Incidentelor de Plăţi, instituţiile de credit deţin următoarele calităţi: de persoană
declarantă, de beneficiar şi, dacă este cazul, de persoană de risc3.
1
Această categorie este reprezentată de: instituţiile de credit, persoane juridice române, inclusiv
unităţile teritoriale ale instituţiilor de credit, sucursalele din România ale instituţiilor de credit, persoane
juridice străine, şi CIP.
2
Conform art. 2 lit. c) din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2001 acestea sunt:
a) în cazul cecului:
- cecul a fost emis fără autorizarea trasului;
- cecul a fost refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea
termenului de prezentare;
- cecul a fost refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de
expirarea termenului de prezentare;
- cecul a fost emis cu dată falsă sau acestuia îi lipseşte o menţiune obligatorie;
- cecul circular sau cecul de călătorie a fost emis “la purtător”;
-cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară.
b ) în cazul cambiei şi al biletului la ordin:
- cambia a fost scontată fără existenţa în total sau în parte a creanţei cedate în momentul cesiunii
acesteia;
- biletul la ordin sau cambia cu scadenţă la vedere a fost refuzat/refuzată din lipsă totală de disponibil
în cazul prezentării la plată în termen;
- biletul la ordin sau cambia cu scadenţă la vedere a fost refuzat/refuzată din lipsă parţială de
disponibil în cazul prezentării la plată în termen;
- biletul la ordin sau cambia cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data
emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat/refuzată din lipsă totală de disponibil în cazul prezentării la plată la
termen.
3
Vor avea această calitate acele persoane fizice sau juridice, inclusiv instituţiile de credit, care au fost
incluse în Fişierul naţional al persoanelor cu risc, ca urmare a unor incidente de plăţi majore înregistrate pe
numele lor.
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În calitate de persoane declarante, instituţiile de credit au obligaţia să furnizeze CIP
informaţiile aferente incidentelor de plăţi, implicit informaţiile privind pierderea,
distrugerea, furtul sau anularea de cecuri, cambii ori bilete la ordin, completate sau
necompletate, în forma şi la termenele prevăzute de legislaţia cadru în materie, precum şi
orice informaţie solicitată de această entitate, în scopul desfăşurării propriei activităţi.
Informaţiile astfel transmise vor fi înscrise în fişierele corespunzătoare din baza sa de
date. În ceea ce priveşte informaţii vizând incidentele de plăţi, acestea vor fi menţinute în
baza de date a CIP pe o perioada de 7 ani de la data înscrierii.
În calitate de beneficiar, instituţiile de credit au acces la informaţiile conţinute în
baza de date a CIP fie în urma unei cereri, fie la iniţiativa acestei instituţii1. Spre
exemplu instituţiile de credit trebuie să valorifice informaţiile înregistrate în FNIP şi în
FNPR se va face astfel în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor
de cont.
Reglementarea cadru în domeniul analizat acordă o atenţie deosebită instituţiei
juridice a interdicţiei bancare2. Aceasta desemnează regimul impus de instituţia de credit
unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un
an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plăţii cu cecuri, ca urmare a unor
incidente de plaţi majore produse cu cec.
Interdicţia bancară, notificată de persoanele declarante la CIP, asigură prevenirea
producerii unor noi incidente de plăţi şi sancţionarea titularilor de cont care le generează
în circuitul bancar.
În cazul refuzului la plată al unui cec, ca urmare a producerii unui incident de plată
major asupra contului unui client, instituţia de credit va lua în aceeaşi zi bancară
următoarele măsuri:
- va notifica incidentul de plată la CIP printr-o cerere de înscriere a refuzului
bancar în FNC care va cuprinde şi declaraţia de interdicţie bancară;
- va comunica titularului de cont o somaţie prin care îi notifică interdicţia de a
emite cecuri pe timp de un an, termen calculat începând cu data înregistrării la CIP a
incidentului de plată major şi obligaţia de a restitui instituţiei de credit/instituţiilor de
credit al carei/căror client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a
mandatarilor săi.
La rândul său, în această situaţie CIP are obligaţia să transmită pe suport electronic
în aceeaşi zi bancară tuturor centralelor instituţiilor de credit o declaraţie, prin care li se
comunică acestora declararea respectivului titular în interdicţie bancară de a emite cecuri
de către persoana declarantă. În momentul în care acestea o primesc, au obligaţia ca în
aceeaşi zi bancară să distribuie aceasta informaţie în propriul sistem intrabancar, în scopul
evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou incident de plată
asupra unui alt cont al său.
Totodată, centrala instituţiei de credit sau unitatea teritorială a instituţiei de credit,
la care respectiva persoană fizică sau juridică are cont deschis, va avea şi următoarele
obligaţii:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru recuperarea în cel mai scurt timp
a tuturor formularelor de cec necompletate sau greşit completate, eliberate acesteia, cu
1
2

A se vedea art. 40 - art. 47 din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2001.
Art. 2 lit. e), art. 27 - art. 32 din Regulamentul B.N.R. nr. 1/2001.
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excepţia cecurilor utilizate pentru retragerea de numerar care poartă pe faţa lor înscrisul
NUMERAR, în scopul evitării riscului ca respectiva persoană fizică sau juridică să
producă noi incidente de plăţi prin utilizarea acestora în plăţi fără numerar;
b) să transmită la CIP, pentru formularele de cec necompletate sau greşit
completate şi care nu au fost recuperate, într-un interval de maximum 15 zile
calendaristice de la data emiterii declaraţiei CIP, o declaraţie prin care se declară nule
respectivele formulare.
Instituţia de credit are obligaţia să înscrie la CIP toate incidentele de plăţi care apar
la cecurile de numerar, însă în cazul producerii unui incident de plată major titularul de
cont nu va fi declarat în interdicţie bancară.
● Biroul de Credit (BC)
Constituit sub forma juridică a unei societăţi pe acţiuni şi având drept membri
instituţii de credit de tipul băncilor, societăţi de credit de consum şi societăţi de leasing,
Biroul de Credit administrează în prezent o gamă diversificată de date.
În considerarea cadrului normativ aplicabil1, Biroul de Credit este o entitatea de
drept privat care gestionează un sistemul de evidenţă constând în baza de date organizată
în sistem centralizat care cuprinde datele cu caracter personal comunicate în legătură cu
activităţile desfăşurate de instituţiile financiare şi de credit, autorizate potrivit legii, în
scopul evaluării solvabilităţii, al reducerii riscului la creditare şi al determinării gradului
de îndatorare a debitorilor persoane fizice. Biroul de Credit are calitatea de operator de
date cu caracter personal2 .
Astfel, formează obiect al activităţii Biroului de credit, prelucrarea următoarelor
tipuri de date cu caracter personal ale persoanelor fizice de tipul împrumutaţilor,
codebitorilor şi giranţilor3:
- date de identificare a persoanei fizice4;
- date negative, reprezentând informaţiile referitoare la întârzierile la plată a
obligaţiilor decurgând din relaţiile de creditare a persoanelor fizice;
- date pozitive, reprezentând informaţiile referitoare la creditele acordate debitorilor
persoane fizice, de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare şi a bonităţii
acestora;
- date referitoare la inadvertenţe, reprezentând informaţiile neconcordante,
rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;
- date referitoare la fraudulenţi, reprezentând informaţiile privind săvârşirea de
infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar-bancar, în relaţia directă cu un
participant, constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile, după caz, ori
prin acte administrative necontestate.
Dintre aceste date cu caracter personal pot face obiectul prelucrărilor efectuate în
sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit numai acelea care sunt relevante şi
1

Decizia 105 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sistemele de evidenţă
de tipul birourilor de credit, emisă de Preşedintele A.N.S.P.D.C.P., publicată în M. Of. nr. 105/15.12.2007.
2
În sensul Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
3
Sensul acestor noţiuni este cel precizat normativ prin dispoziţiile art. 2 lit. d) – h) din Decizia
105/2007
4
Sunt avute în vedre: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa,
numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal.
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neexcesive, în raport cu scopurile instituţiei analizate , şi numai în legătură cu activitatea
de creditare. De asemenea, sunt exceptate datele sensibile2 şi datele cu caracter personal
referitoare la fapte penale sau contravenţii ale persoanei vizate.
Categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate sunt colectate exclusiv
de categoria participanţilor în legătură cu solicitarea/acordarea unui credit. Calitatea de
participanţi este rezervată normativ exclusiv instituţiilor de credit, instituţiilor financiare
şi societăţilor de asigurări pentru produsele de tip credit3.
Informaţiile transmise de participanţi Biroului de Credit, în temeiul contractelor
încheiate cu acesta, reprezintă singura sursă pentru baza de date a instituţiei şi vor putea fi
consultate numai de către entităţile participante la sistem, pe bază de reciprocitate. În mod
excepţional, furnizarea şi accesul la datele înregistrate în sisteme de evidenţă ale Biroului
de Credit este permisă autorităţilor şi instituţiilor publice, limitată la cazurile şi cu
respectarea condiţiilor prevăzute de lege în acest sens.
Operaţiunile ce pot fi exercitate asupra datelor înregistrate în sisteme de evidenţă
de tipul Biroului de Credit:
a) verificarea, aceasta putând fi solicitată de:
- participanţi, fie ca etapă a procesului de creditare, prezentând un caracter
obligatoriu, dar neeliminatoriu în cadrul acestuia, derulat de instituţiile cărora li se solicită
un produs de tip credit sau de asigurare, fie atunci când aceste entităţi monitorizează
comportamentul propriilor debitorilor;
- persoane fizice care doresc să cunoască datele cu care sunt înscrise la Biroul de
Credit, solicitând acestuia eliberarea Situaţiei înscrierii, în temeiul dreptului de acces la
date4 şi în condiţiile trasate normativ în acest sens.
b) remedierea deficienţelor, constatate în legătură cu caracterul inexact sau
incomplet al informaţiilor transmise, obligat să efectueze demersurile necesare în acest
sens fiind Biroul de Credit;
c) actualizarea, modificarea, completarea sau ştergerea, astfel :
- direct de către participantul care a transmis datele;
- de către Biroul de Credit, la cererea sau în acord cu participantul;
- ca urmare a exercitării de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de Legea
nr. 677/2001, în baza unei solicitări a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.
d) ştergerea sau transformarea, după caz, în date anonime şi prelucrate în scopuri
statistice. Aceste operaţiuni intervin numai la expirarea termenelor prevăzute normativ5,
până în acele momente ele fiind stocate în sistemele de evidenţă de tipul biroului de
credit, respectiv :
- cel mult 6 luni de la data transmiterii către biroul de credit, în cazul datele cu
caracter personal ale solicitanţilor de credit care au renunţat la cererea de credit sau a
căror cerere a fost respinsă;
1
Evaluarea solvabilităţii, reducerea riscului la creditare şi determinarea gradului de îndatorare a
debitorilor persoane fizice.
2
Acestea sunt datele cu caracter personal reglementate de art. 7 din Legea nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
3
A se vedea art. 2 lit. c) şi art. 4 alin. (1) din Decizia nr. 105/2007.
4
Prevăzut de Legea nr. 677 pentru protecţie persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. nr. 970/12.12.2001.
5
Potrivit art. (6) din Decizia nr. 105/2007.
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- nu mai mult de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei
actualizări transmise, în cazul neachitării restanţelor până la data respectivă, pentru datele
negative;
- nu mai mult de 4 ani de la data ultimei actualizări transmise, în cazul datelor
pozitive;
- nu mai mult de 4 ani de la data transmiterii în aceste sisteme, în cazul datelor
referitoare la inadvertenţe şi datelor referitoare la fraudulenţi.
Astfel, prin intermediul apariţiei Biroului de Credit s-a creat posibilitatea de a
furniza participanţilor şi persoanelor fizice, în condiţiile legii, informaţii reale, actuale şi
detaliate referitoare la persoanele fizice (împrumutaţi, codebitori şi giranţi) care au
contractat credite de la participanţi.
În ceea ce priveşte obiectul său de activitate1, Biroul de Credit mai poate derula şi
operaţiuni ce presupun:
- oferirea de informaţii sau analize participanţilor în scopul identificării şi
cuantificării riscului de credit, creşterii calităţii creditelor, diminuării riscului de fraudă şi
protejării creditorilor;
- consultanţă financiar-bancară.
Ca tendinţe evolutive se are în vedere derularea unor servicii de scoring şi
colaborarea cu Birouri de Credit din state membre ale Uniunii Europene. Relativ la
serviciul de scoring, acesta constă în activitatea de evaluare a clienţilor, jucând un rol
esenţial în luarea de către participanţi a deciziei de creditare pentru clienţii persoane
fizice, bazându-se pe informaţii din întregul sistem financiar-bancar.
Astfel, rolul Biroului de Credit în raport de instituţiile de credit, persoane juridice
române, este unul consultativ şi informativ, limitat însă la domeniul informaţiilor despre
comportamentul tranzacţional al anumitor categorii de persoane fizice, punând la
dispoziţia solicitanţilor informaţii specifice obiectului său de activitate.
● Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (Fond)
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar2 a fost înfiinţat în
conformitate cu O.G. 39/19963 ca persoană juridică de drept public, modul său de
organizare şi funcţionare fiind stabilit prin statut propriu, aprobat de Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie
al Fondului, cu avizul consultativ al Asociaţiei Române a Băncilor.
Scopul acestei instituţii este întărirea raportului dintre instituţiile de credit şi
clienţi şi facilitarea în mod indirect a atragerilor de fonduri4 şi totodată, creşterea
solvabilităţii instituţiilor de credit.
În art. 2 din actul normativ menţionat, este precizat în mod expres de către
legiuitor scopul Fondului, respectiv:
1

A se vedea pentru detalii şi website-ul oficial al S.C. Biroul de Credit S.A., respectiv
http://www.birouldecredit.ro/index.htm.
2
Denumit şi Fond.
3
Privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantarea a depozitelor în sistemul bancar,
republicată în M. Of. nr. 141/ 25.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
4
C.N. Florescu, „Aspecte ale evoluţiei reglementărilor privind protecţia deponenţilor în relaţia
acestora cu băncile depozitare”, Revista de Drept Comercial, nr. 10/2000, p. 213.
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a) garantarea depozitelor constituite la instituţiile de credit autorizate în condiţiile
legii şi efectuarea plăţilor sub forma compensaţiilor către persoane fizice, persoane
juridice ori entităţi fără personalitate juridică, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite de
legislaţia cadru;
b) desfăşurarea activităţii, în cazul desemnării sale ca administrator special,
administrator intermediar ori ca lichidator al instituţiilor de credit; modul de desemnare şi
activitatea Fondului în astfel de calităţi sunt cele stabilite de lege.
Participarea la constituirea resurselor financiare ale Fondului este după caz:
- obligatorie pentru toate instituţiile de credit autorizate de către autoritatea
competentă română să primească depozite de la public, inclusiv sucursalele acestora cu
sediul în străinătate, excepţie făcând instituţiile de credit pentru care există garanţia
statului pentru depozitele atrase;
- pe bază de cerere pentru:
a) sucursalele din România ale instituţiilor de credit având sediul în state membre.
Acestea pot participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului numai în cazul în
care respectiva sucursală participă la o schemă de garantare în ţara de origine care asigură
un nivel de garantare inferior celui prevăzut de legislaţia noastră naţională în acest sens,
participarea fiind astfel numai pentru diferenţa de garanţie pentru cele două niveluri.
b) sucursalele din străinătate ale instituţiilor de credit cu sediul în România.
Acestea pot participa pentru diferenţa de garanţie, la schema de garantare a depozitelor
din statul unde îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care Fondul asigură un nivel de
garantare inferior celui din statul în care operează sucursala.
Constituie depozit garantat orice depozit, a cărui restituire este garantată până la
concurenţa plafonului de garantare, de tipul:
- orice sold creditor1, inclusiv dobânda datorată, aflate într-un cont bancar de orice
tip, inclusiv cont comun, ori din situaţii tranzitorii provenind din operaţiuni bancare şi pe
care o instituţie de credit îl datorează titularului de cont, în conformitate cu condiţiile
legale şi contractuale aplicabile,
- orice datorie a instituţiei de credit evidenţiată printr-un certificat emis de aceasta,
cu excepţia obligaţiunilor cumpărate de organismele de plasament colectiv.
În schimb, constituie depozit negarantat orice depozit, în accepţiunile menţionate
anterior, a cărui restituire nu este garantată de Fond - depozit exclus - şi care se
recuperează din averea instituţiei de credit declarate în stare de faliment în procesul
lichidării, în conformitate cu dispoziţiile legale2.
1
În scopul calculării soldului creditor, se aplică regulile şi reglementările privind compensarea
conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile unui depozit.
2
Referitor la depozitele negarantate, acestea sunt reglementate în mod expres prin dispoziţiile Legii
nr. 178/2004. Astfel, sunt avute în vedere următoarele categorii de depozite:
1. depozite plasate de către persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit în faliment,
respectiv: administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii independenţi, acţionarii
semnificativi, deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup, familiile persoanelor fizice
de mai sus - soţii, precum şi rudele şi afinii de gradul întâi, persoanele terţe care acţionează în numele
deponenţilor menţionaţi, precum şi societăţile din acelaşi grup;
2. depozite ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv entităţi fără personalitate juridică care au obţinut,
pe bază individuală, rate de dobândă şi concesii financiare care au contribuit la agravarea situaţiei financiare a
instituţiei de credit;
3. depozite ale instituţiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora;
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Fondul garantează, în limitele plafonului de garantare stabilit normativ în materie,
depozitele deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi, exprimate în monedă naţională sau străină.
Resursele financiare ale Fondului, plătite de către instituţiile de credit în moneda
naţională-leu şi utilizate, după caz, pentru plata depozitelor garantate în condiţiile legii
sau pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului, sunt asigurate din:
a) contribuţiile iniţiale, anuale, inclusiv contribuţiile majorate şi speciale ale
instituţiilor de credit;
Contribuţia iniţială se plăteşte în termen de 30 de zile calendaristice de la data
obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României şi cuantumul
său se stabileşte după cum urmează:
- băncile, persoane juridice române, plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1%
din capitalul social subscris şi vărsat, prevăzut în actul constitutiv;
- sucursalele băncilor, persoane juridice străine, autorizate să funcţioneze în
România, plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din capitalul de dotare prevăzut
în documentele de autorizare;
- casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contribuţie iniţială de 1% din
capitalul agregat vărsat al reţelei;
- celelalte instituţii de credit plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din
capitalul social subscris şi vărsat, prevăzut în actul constitutiv.
În ceea ce priveşte contribuţia anuală ce trebuie plătită Fondului de către fiecare
instituţie de credit, titulară a obligaţiei de a participa la constituirea resurselor financiare
ale Fondului, precizăm că aceasta, începând cu anul 2008, este stabilită de către Fond, cu
aprobarea Băncii Naţionale a României, pentru fiecare an de plată şi va fi comunicată
instituţiilor de credit până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată. Cota
contribuţiei anuale nu poate depăşi nivelul maxim de 0,5%1.
Fondul este autorizat să majoreze contribuţia anuală ce trebuie plătită de o instituţie
de credit până la dublul nivelului acesteia dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond şi
reglementărilor prudenţiale stabilite de Banca Naţională a României, rezultă ca aceasta
s-a angajat în politici riscante şi nesănătoase. Dacă Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a României decide majorarea contribuţiei anuale în condiţiile expuse anterior,
4. depozite ale instituţiilor financiare;
5. depozite ale societăţilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii în asigurări;
6. depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societăţi de investiţii;
7. depozite ale fondurilor de pensii;
8. depozite ale autorităţilor publice centrale şi locale;
9. depozite ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor
comerciale, altele decât microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii;
10. depozite nenominative;
11. depozite colaterale, reprezentând garanţii constituite pentru operaţiunile care au fost desfăşurate
de deponent cu instituţia de credit declarată în stare de faliment;
12. datorii de natură obligatară, precum şi obligaţii care izvorăsc din accepte proprii şi bilete la ordin
emise de instituţia de credit ;
13. depozite rezultate din tranzacţii pentru care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de
condamnare pentru infracţiunea de spălare de bani.
1
În situaţia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse care depăşeşte 10% din totalul depozitelor
garantate aflate în sistemul bancar la acea dată, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României
poate decide suspendarea plăţii contribuţiilor anuale, acesta urmând a fi reluată în situaţiile în care resursele
Fondului scad sub nivelul de 0,5%.
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instituţia de credit respectivă va fi înştiinţată despre această decizie până cel târziu la
sfârşitul lunii februarie a anului de plată.
În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a României apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea
obligaţiilor de plată, acesta poate stabili plata unei contribuţii speciale de către fiecare
instituţie de credit, egală cu până la nivelul contribuţiei anuale aferente exerciţiului
financiar respectiv.
b) încasările din recuperarea creanţelor Fondului, provenite din plata de
compensaţii la depozitele garantate, ca urmare a subrogării în drepturile deponenţilor
garantaţi sau ca urmare a recuperărilor din plăţile efectuate în calitate de administrator
special sau în cadrul activităţii de lichidare, în cazul în care Fondul a fost desemnat în
aceste calităţi;
c) împrumuturi, fie de la instituţii de credit, de la societăţi financiare şi de la alte
instituţii cu excepţia Băncii Naţionale a României, fie împrumuturi obligatare, prin
emisiune de titluri de valoare ale Fondului;
d) alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară;
e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;
f) alte venituri, stabilite conform legii.
În ceea ce priveşte cazul în care pentru o instituţie de credit s-a deschis procedura
falimentului, Fondul plăteşte depozitele garantate în moneda naţională - leu, sub forma
compensaţiilor. Compensaţia reprezintă suma depozitului garantat care, în cazul
indisponibilităţii sale, se plăteşte de către Fond deponentului garantat, până la concurenţa
obligaţiei totale a unei instituţii de credit faţă de deponentul garantat, dar nu mai mult de
limita maximă a plafonului de garantare, indiferent de moneda, numărul sau mărimea
depozitelor garantate, deschise la o instituţie de credit.
Deponenţii garantaţi sunt atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice,
inclusiv entităţile fără personalitate juridică. Plafonul per deponent garantat, indiferent
de categoria de subiecte de drept căreia îi aparţine acesta, valabil odată cu aderarea
României la U.E., a fost echivalentul în lei a 20.000 euro. Însă, începând cu data de 15
octombrie 2008, plafonul per deponent garantat - persoană fizică a fost stabilit la
echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro1. Echivalentul în lei al plafonului de garantare
şi al depozitelor în valută se calculează la data indisponibilizării depozitelor, respectiv la
data deschiderii procedurii falimentului instituţiei de credit2, prin utilizarea cursurilor de
schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Naţională a
României pentru această dată. Plafonul de garantare va include şi dobânda ce se datorează
la aceste depozite, până la data menţionată anterior, şi se va aplica sumei totale a
obligaţiei unei instituţii de credit faţă de un deponent, calculată potrivit legii.
Suma totală a obligaţiei unei instituţii de credit faţă de un deponent se va stabili
prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de acesta, inclusiv a dobânzii datorate şi
neplătite la data stabilirii indisponibilităţii depozitelor3. Această va fi redusă, însă, cu
1

Conform articolului unic din O.U.G. nr. 129/2008, Ordonanţa de urgenţă pentru completarea art. 5
din O. G. nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul
bancar, publicată în M. Of. nr. 700/15.10.2008.
2
Desemnarea instituţiilor de credit plătitoare, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul de administraţie
al Fondului, se va face, în termen de până la 10 zile de la data deschiderii procedurii, prin licitaţie publică.
3
Calcularea în lei a obligaţiei în valută se va efectua utilizându-se cursul în lei, publicat de Banca
Naţională a României pentru respectiva monedă străină, în vigoare la data indisponibilităţii depozitelor.
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suma obligaţiei ce constituie creanţa reţinută de respectiva instituţie de credit asupra
deponentului.
În situaţia existenţei unui cont comun, existând mai mulţi deponenţi, cota-parte a
fiecăruia va fi luată în considerare pentru determinarea limitelor prevăzute normativ. În
absenţa unei prevederi contrare, soldul contului comun va fi divizat în părţi egale între
deponenţi.
În cazul în care deponentul nu este îndreptăţit la sumele aflate într-un cont,
persoana care este îndreptăţită este acoperită de garanţie, cu condiţia ca această persoană
să fi fost identificată sau să fie identificabilă înaintea datei indisponibilizării depozitelor.
Dacă există mai multe persoane care sunt îndreptăţite, cota-parte a fiecăreia, conform
mecanismelor prin care sunt administrate sumele, este luată în considerare la stabilirea
limitelor prevăzute normativ .
În termen de 30 de zile de la data desemnării de către instanţă a lichidatorului,
altul decât Fondul, acesta transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice şi
persoanele juridice, conform legii, care au constituit depozite garantate, suma totală a
depozitelor garantate ale fiecărui deponent şi a obligaţiilor acestuia faţă de instituţia de
credit, în conformitate cu necesităţile şi solicitările Fondului. Termenul de 30 de zile
pentru întocmirea listei este valabil şi pentru Fond, în situaţia în care acesta a fost
desemnat lichidator.
Fondul este obligat să publice la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale instituţiilor
de credit pentru care s-a deschis procedura falimentului, pe site-ul Fondului şi în cel puţin
două ziare de circulaţie naţională atât informaţii privind indisponibilitatea depozitelor, cât
şi informaţii privind plata compensaţiilor, perioada în cursul căreia va avea loc plata
compensaţiilor, instituţiile de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora, care vor fi
mandatate să efectueze plata. De asemenea, vor fi făcute publice, respectiv vor fi
comunicate deponenţilor, la cerere, informaţii despre documentele şi condiţiile ce trebuie
îndeplinite, precum şi formalităţile de urmat pentru obţinerea compensaţiei.
Plata se face în maxim trei luni de la data indisponibilizării depozitelor.
Compensaţiile plătite sunt exceptate de orice plăţi, precum comisioane, taxe ori impozite.
În situaţii excepţionale şi în cazuri speciale Fondul poate solicita Băncii
Naţionale a României o prelungire a termenului de plată. Nicio astfel de prelungire nu
poate depăşi 3 luni. Banca Naţională a României poate, la cererea Fondului, să acorde cel
mult două prelungiri. Prelungirile de termene de plată nu vor putea fi invocate de Fond
pentru a refuza beneficiul garanţiei unui deponent care nu a fost în măsură să îşi valorifice
dreptul său la plata unei compensaţii în termenele de mai sus. Fondul va putea plăti
compensaţiile şi după expirarea termenelor de mai sus, dar nu mai târziu de 3 ani de la
începerea plăţii compensaţiilor.
Dacă un deponent sau orice persoană îndreptăţită ori interesată de suma aflată
într-un cont se află în cercetare penală în legătură cu o infracţiune decurgând din sau
având legătură cu spălarea banilor, Fondul poate suspenda orice plată, la solicitarea
organelor abilitate legal, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Nu în ultimul rând, referitor la relaţia dintre Fond şi elementele componente ale
sistemului bancar, mai precizăm că, la cererea Consiliului de administraţie al Fondului,:
- Banca Naţională a României va comunica orice informaţii disponibile pe care le
apreciază ca necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului;
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- instituţiile de credit vor comunica orice informaţii necesare pentru îndeplinirea
atribuţiilor Fondului şi care nu sunt disponibile la Banca Naţională a României.
Toate informaţiile astfel obţinute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru
îndeplinirea atribuţiilor sale.
● Transfond
Conform dispoziţiilor Regulamentului nr.18/1994 privind compensarea
multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport de hârtie1, TransFonD
reprezintă Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A.,
care administrează sistemul de compensare multilaterală a plăţilor interbancare fără
numerar pe suport hârtie în calitate de agent al Băncii Naţionale a României. Aceasta este
o persoană juridică privată având ca acţionari Banca Naţională a României şi bănci
comerciale din sistem2.
Activitatea de compensare multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe
suport hârtie este desfăşurată de TransFonD în calitate de agent al Băncii Naţionale a
României, prin intermediul unor compartimente organizatorice specializate existente în
toate sucursalele TransFonD din teritoriu şi în centrala TransFonD, ale căror structuri
specializate reprezintă, în înţelesul legii, case de compensaţii interbancare3.
Constituită în scopul oferirii de servicii de plăţi, domeniul său principal de
activitate este reprezentat de furnizarea de servicii de compensare şi decontare a plăţilor
fără numerar în monedă naţională, pentru instituţiile de credit, Banca Naţională a
României, Trezoreria Statului şi alte instituţii financiare (Bursa de Valori Bucureşti,
CreditCoop Casa Centrală).
În calitatea sa de operator al Sistemului Electronic de Plăţi, principalele atribuţii în
domeniu sunt reprezentate de:
- administrarea şi operarea sistemului SENT (casa automată de compensare);
- administrarea tehnică şi operarea sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe bază
brută în timp real), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României;
- operarea tehnică a sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat);
- asigurarea de servicii de suport pentru participanţii la cele trei sisteme.
În legătură cu cele trei componente ale sistemului electronic de plăţi se impun şi
următoarele precizări. Astfel, Banca Naţională a României este proprietarul şi
administratorul sistemului ReGIS şi sistemului SaFIR, în timp ce sistemul SENT este
administrat de Transfond -S.A. Prin prisma rolului de administrator al sistemelor ReGIS
şi SaFIR, Banca Naţională a României are controlul efectiv asupra sistemelor, stabileşte
regulile de sistem şi procedurile necesare asigurării funcţionării acestora, monitorizează şi
supraveghează participanţii la aceste sisteme. Operarea tehnică a sistemului a fost
externalizată de către banca centrală către Transfond - S.A., care este responsabil în
principal de asigurarea funcţionării tehnice fără perturbări a sistemelor şi de întreţinerea
acestora.
1

Art. 2 pct. 18, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru detali a se vedea şi http://www.transfond.ro/.
3
Pentru înfiinţarea oricărei alte case de compensaţii interbancare este necesară obţinerea autorizaţiei
din partea Băncii Naţionale a României.
2
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● Institutul Bancar Român
Institutul Bancar Român are ca principal obiectiv perfecţionarea profesională,
pregătirea şi specializarea personalului bancar, în conformitate cu strategia stabilită de
Banca Naţională a României în cooperare cu Asociaţia Română a Băncilor şi cu
programele aprobate de Consiliul de Administraţie1.
Programele de pregătire profesională organizate de Institutul Bancar Român
concordă cu evoluţia sistemului financiar - bancar, în susţinerea programelor fiind
implicaţi şi specialişti din instituţiile de credit, Banca Naţională a României sau experţi ai
Institutului Bancar Român .
Prin intermediul programelor de specializare profesională derulate, contribuie la
formarea specialiştilor din sistemul financiar-bancar asigurând o componentă
semnificativă a resursele umane ce pot activa în cadrul instituţiilor de credit.
● ROMCARD
ROMCARD este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată de către instituţii de
credit de tipul băncilor şi are drept obiect de activitate procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare. Sistemul de procesare al ROMCARD este realizat şi certificat conform
standardelor internaţionale.
ROMCARD furnizează variate servicii privind tranzacţiile cu carduri bancare,
domeniul său de activitate incluzând şi: autorizarea tranzacţiilor cu carduri, administrarea
bazelor de date, switching naţional şi internaţional, decontarea şi procesarea tranzacţiilor
cu carduri, soluţie de securitate pentru băncile acceptatoare şi emitente pentru servicii de
e-commerce2.
c) Interferenţele dintre instituţiile de credit cu organisme bancare comunitare
Instituirea uniunii economice şi monetare a condus la crearea a două instituţii
comunitare relevante în domeniul bancar, acestea exercitând o veritabilă tutelă europeană
asupra sistemelor bancare naţionale. Avem în vedere Banca Centrală Europeană (BCE) şi
Sistemul European al Băncilor Naţionale (SEBN), al căror rol nu poate fi neglijat
deoarece politica monetară n-ar exista fără intervenţia acestora asupra distribuirii
creditului. Se asigură astfel dublarea tutelei naţionale a băncilor centrale din fiecare stat
membru al Uniunii Europene.
● Banca Centrală Europeană (BCE). Este o instituţie comunitară dotată cu
personalitate juridică. Din punct de vedere al conducerii, aceasta este asigurată, pe de o
parte de Consiliul Guvernatorilor, compus din membrii Consiliului Executiv/Director al
BCE şi din preşedinţii/guvernatorii băncilor centrale naţionale, iar pe de altă parte de
Consiliul Executiv, ce presupune un preşedinte, un vice-preşedinte şi patru alţi membri,
numiţi de guvernele statelor membre.
Astfel condusă, BCE se prezintă ca un organ independent atât de statele membre,
cât şi de Comunitate însăşi. În acest sens, dispoziţiile art. 107 din Tratatul de la
Maastricht precizează că nici BCE, nici vreo bancă centrală naţională, după cum nici
vreun membru oarecare al organelor lor de decizie „nu poate solicita sau accepta
instrucţiuni din partea instituţiilor sau organelor comunitare, a guvernelor statelor
1
2

A se vedea şi http://www.ibr-rbi.ro/index.html.
A se vedea şi http://www.romcard.ro/nou/index.php.
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membre sau a oricărui alt organism. Instituţiile şi organele comunitare, la fel ca şi
guvernele statelor membre, se angajează să respecte acest principiu şi să nu încerce să
influenţeze membrii organelor de decizie ale BCE sau ale băncilor centrale naţionale în
îndeplinirea misiunii lor”.
Aceasta din urmă componentă a principiului comportă totuşi două limite, respectiv:
Banca Centrală Europeană are misiuni autonome şi o misiune de legătură. În ceea ce
priveşte misiunile sale autonome, distincte de funcţiile consultative care îi sunt
recunoscute1, acestea indică în special faptul că Banca Centrală Europeană este singura
abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote în Comunitate chiar dacă acestea pot fi
emise, în afară de ea, şi de băncile centrale naţionale. Pe de altă parte, deşi statele
membre pot emite monede metalice, aceasta nu se face decât sub rezerva aprobării de
către BCE a volumului emisiunii2. Altfel spus, BCE controlează emisia monetară.
În ceea ce o priveşte a doua categorie, respectiv cea a misiunii de legătură, Banca
Centrală Europeană este legată de Consiliul Uniunii Europene, acesta putând să-i
confirme „misiunile specifice având trăsăturile politicilor în materie de control prudenţial
al instituţiilor de credit şi al altor instituţii financiare, cu excepţia instituţiilor de
asigurări”. Ea este în mod egal legată şi de SEBC, deoarece aceasta este cea care gerează
SEBC prin organele sale de decizie. În conformitate cu dispoziţiile art. 108a din Tratat,
pentru a îndeplini misiunile încredinţate SEBC, Banca Centrală Europeană:
- adoptă regulamente, care au o aplicabilitate generală şi directă pe teritoriul
statelor membre, fiind obligatorii sub toate elementele lor;
- ia decizii necesare îndeplinirii misiunilor SEBC, prezentând un caracter
obligatoriu, sub toate elementele lor, doar pentru destinatarii cărora li se adresează;
- emite recomandări şi avize care nu obligă destinatarii.
BCE dispune de o putere importantă, cu atât mai mult cu cât ea este abilitată de a
aplica instituţiilor amenzi şi sancţiuni cu titlu cominatoriu în caz de nerespectare a
regulamentelor şi de deciziilor sale.
● Sistemul European al Băncilor Centrale(SEBC)
După cum aminteam şi anterior, SEBC este compus din Banca Centrală Europeană
şi din băncile centrale naţionale, statutul său fiind anexat Tratatului de la Maastricht.
Acesta este dirijat de organele de decizie ale BCE, respectiv de Consiliul Guvernatorilor
şi Consiliul Director3.
Obiectivul său principal este de a menţine stabilitatea preţurilor. Pentru a-l atinge,
SEBC a avut de îndeplinit numeroase misiuni cum ar fi aceea de a defini şi a pune în
aplicare politica monetară a Comunităţii. Astfel, el se substituie, mai puţin din punct de
vedere decizional, băncilor naţionale ale statelor membre pentru a hotărî intervenţiile
asupra pieţelor de bani necesari controlului volumului masei monetare.
1
Potrivit art.105. alin. (4) din Tratatul de la Maastricht „Banca Centrală Europeană este consultată în
privinţa oricărui act comunitar în domeniile care sunt de competenţa sa; de autorităţile naţionale, în privinţa
oricărui proiect de reglementare în domeniile care sunt de competenţa sa, dar în limitele şi în condiţiile
stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura prevăzută de art.106 alin. (6). În domeniile care sunt de
competenţa poatre prezenta avize instituţiilor sau organelor comunitare corespunzătoare sau autorităţilor
naţionale”.
2
Art. 105 din Tratatul de la Maastricht.
3
Art. 106 alin. (3) din Tratatul de la Maastricht.
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Astfel, sarcinile fundamentale ale SEBC constau în: definirea şi aplicarea politicii
monetare a Comunităţii; desfăşurarea operaţiunilor de schimb în conformitate cu art.109;
deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre; promovarea
bunei funcţionări a sistemelor de plăţi1.
În practică, pentru că SEBC este gerat de organismele BEC, politica monetară este
definită de Consiliul guvernatorilor BCE, în timp ce începerea sa este asigurată de o
manieră descentralizată şi armonioasă de băncile centrale naţionale. Din aceste motive
SEBC a fost calificat ca sistem federal.
De asemenea, SEB contribuie la buna conduită a politicilor promovate de
autorităţile competente în ceea ce priveşte controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi
stabilitatea sistemului financiar2. El contribuie, deci, la elaborarea de norme asigurând
lichiditatea, solvabilitatea şi echilibrul financiar al instituţiilor de credit.

1
2

Art. 105 alin.(2) din Tratatul de la Maastricht.
Art. 105 alin. (5) din Tratatul de la Maastricht.
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CAPITOLUL III
RESTRICŢII SPECIFICE DOMENIULUI
BANCAR NAŢIONAL
Aspecte introductive. Opţiunea legiuitorului de a trasa anumite restricţii condiţiilor
de înfiinţare a instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi cerinţelor de acces la
activitatea lor este justificată de natura particulară a acestor categorii imprimată, în
principal, de însuşi specificul operaţiunilor pe care le pot derula. Restricţiile avute în
vedere se materializează în autorizaţii, interdicţii şi incompatibilităţi, având ca element
comun caracterul normativ, expres şi imperativ. Fiind expresia concretă a gradului ridicat
de publicizare existent în domeniul bancar, în formele discutate, prin intermediul lor se
urmăreşte asigurarea protecţiei subiectelor participante la raporturile juridice de drept
bancar, a terţilor, şi chiar a sistemului bancar în ansamblul său.
● Autorizaţii
Noţiuni generale. În plan generic, termenul de autorizaţie are un înţeles complex,
după caz, presupunând accepţiunea de:
- autorizaţie în sens clasic, adică operaţiunea de obţinere a documentelor eliberate
de către autorităţile competente, indiferent care este denumirea acestora1, ce
condiţionează, de la caz la caz, înmatricularea în registrele speciale sau la organele
speciale, derularea unor proceduri, posibilitatea constituirii sau doar posibilitatea
funcţionării;
- autorizaţie ca procedură efectivă, îndeplinită de către autorităţi sau organe
competente, constând în soluţionarea unei cereri ce poate avea un obiect variat.
În raport de tipul de persoană juridică, cele două accepţiunii pot coexista, nefiind
exclusă nici posibilitatea ca autorizarea în sens clasic să fie încorporată în procedura de
autorizare sau să lipsească.
În plan particular, respectiv la nivelul instituţiilor de credit, persoane juridice
române, precum şi al sucursalele instituţiilor de credit din state terţe2, autorizaţia înţeleasă
ca restricţie antrenează ambele accepţiuni discutate, prezentând totuşi un caracter
specific. Oricare dintre aceste entităţi se pot constituie şi pot funcţiona numai pe baza
autorizaţiei specifice emise de Banca Naţională a României. Această instituţie este şi cea
care stabileşte prin reglementări, în considerarea cadrului minimal trasat normativ în acest
sens, şi notifică Comisiei Europene atât condiţiile pentru acordarea autorizaţiei, cât şi
documentaţia care trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea autorizaţiei.
După cum era şi firesc, cadrul legislativ în materie este amplu, fiind asigurat prin
intermediul dispoziţiilor din O.U.G. nr. 99/2006 şi din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007,
acesta reglementând procedura, condiţiile de autorizare şi documentaţia ce trebuie
1

De genul autorizaţiilor, acordurilor, avizelor cu caracter prealabil sau alte documente similare.
Opţiunea pentru analiza în paralel a celor două categorii este motivată de faptul că ambele antrenează
un proces de autorizare ce intră în sfera de competenţă a autorităţilor române, în mare parte asemănător, spre
deosebire de categoria reprezentată de sucursalele deschise în România de instituţiile de credit din state
membre a căror autorizare revine autorităţilor din ţara de origine.
2
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prezentate Băncii Naţionale a României în procesul de autorizare. Totuşi, dacă prin
acordurile încheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terţe, este prevăzut un alt regim
în privinţa instituţiilor de credit din aceste state care desfăşoară activitate în statele
membre, decât cel prevăzut de cadrul normativ menţionat anterior, prevederile acestor
acorduri se vor aplica cu prioritate.
Astfel, orice entitate din categoria analizată este supusă unui proces de autorizare
caracterizat de prezenţa a două etape obligatorii, respectiv:
- aprobarea constituirii, după caz ca instituţie de credit sau ca sucursală în România
a instituţiilor de credit din state terţe;
- autorizarea funcţionării sale, în vederea desfăşurării activităţii în România.
În ceea ce priveşte raportul de interdependenţă dintre cele două faze, reţinem că
aprobarea constituirii entităţilor amintite nu garantează obţinerea autorizaţiei de
funcţionare, ci doar indică permisiunea dată acţionarilor de a proceda la constituirea
instituţiei de credit sau a sucursalei în România a instituţiilor de credit din state terţe,
potrivit dispoziţiilor legale şi în conformitate cu modalităţile prevăzute în documentaţia
prezentată. De asemenea, apariţia unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată
acestora aprobarea de constituire va determina o nouă evaluare din partea Băncii
Naţionale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage
revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt
contrare prevederilor legale sau regulamentului incident.
Există şi situaţii particulare în cazul cărora declanşarea procesului de autorizare
este precedată de anumite formalităţi. Astfel:
1) La cooperativele de credit care se constituie şi se afiliază la o casă centrală deja
autorizată, acestea pot fi autorizate de Banca Naţională a României numai pe baza
acordului de afiliere acordat de casa centrală respectivă. Obţinerea acordului de afiliere
precede şi condiţionează procesul de autorizare al băncii centrale.
2) La instituţiile de credit, persoane juridice române, şi la sucursale din România a
instituţiilor de credit din state terţe, ce se intenţionează a fi înfiinţate, în cadrul cărora
urmează să fie acţionari semnificativi persoane din state terţe, declanşarea procesului de
autorizare de către Banca Naţională a României, în vederea constituirii şi funcţionării,
este condiţionată de parcurgea, în prealabil, a unei faze speciale. Aceasta are drept obiect
evaluarea de către banca centrală a îndeplinirii, de către entităţile în discuţie, a cerinţei
privind adecvarea cadrului de supraveghere din ţara de origine.
Pentru a putea fi iniţiată etapa de evaluare amintită este necesar ca Banca Naţională
a României să primească o scrisoare de intenţie, privind înfiinţarea uneia din entităţile
analizate, şi a unui acord de principiu al autorităţii de supraveghere din statul terţ al
acţionarilor semnificativi, referitor la furnizarea de informaţii pentru evaluarea
îndeplinirii cerinţei privind adecvarea cadrului de supraveghere din statul respectiv. La
rândul său, scrisoarea de intenţie trebuie să fie însoţită de informaţii privind structura
grupului potenţialului acţionar semnificativ, cu precizarea datelor de identificare ale
membrilor grupului şi a cotei-părţi din capital sau din drepturile de vot ale potenţialului
acţionar semnificativ deţinute de aceştia, precum şi de informaţii privind grupul de
persoane care acţionează în mod concertat în sensul legii1.
1

Art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
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În concluzie, cererea de autorizare se va putea depune la Banca Naţională a
României după comunicarea de către aceasta a faptului că cerinţa privind adecvarea
cadrului de supraveghere din ţara de origine poate fi considerată îndeplinită.
În considerarea cadrului normativ aplicabil, atât instituţii de credit, persoane
juridice române, cât şi sucursalele instituţiilor de credit din statele terţe, ce se
intenţionează a se constitui, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de
autorizare, ce constituie cerinţe minime de acces la activitatea lor. Acestea au în vedere
următoarele elemente:
- fondurile proprii sau capitalul social. În acest sens, de regulă, orice instituţie de
credit, persoană juridică română1, trebuie să dispună de fonduri proprii distincte sau de
un nivel al capitalului iniţial, reprezentând capitalul social, care să fie cel puţin egal cu
nivelul minim stabilit prin reglementări, însă nu mai mic decât echivalentul în lei a 5
milioane euro. Fac excepţie:
- instituţiile de credit emitente de monedă electronică, în sensul că această
categorie trebuie să dispună de un capital iniţial cel puţin la un nivelul prevăzut de Banca
Naţională a României prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei
a 1 milion euro;
- cooperativele de credit dintr-o reţea. Astfel, în cazul cooperativelor de credit,
banca centrală le poate stabili un nivel minim al capitalului iniţial. În cazul casei centrale
ce se autorizează, în mod colectiv, împreună cu toate cooperativele de credit din reţea
propuse a se constitui, nivelului minim al capitalului agregat al unei reţele cooperatiste şi
al elementelor care intră în calculul acestuia se stabilesc de banca centrală prin
reglementări, fără să poată fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.
Capitalul social va fi exclusiv în numerar şi trebuie vărsat integral la momentul
subscrierii într-un cont deschis la o instituţie de credit, rămânând blocat până la
înmatricularea instituţiei de credit, persoană juridică română, în registrul comerţului. De
asemenea, capitalul social va putea fi divizat numai în acţiuni/părţile sociale nominative
care dau dreptul la un singur vot.
În cazul sucursalelor instituţiilor de credit din statele terţe, capitalul lor iniţial se
asigură prin punerea la dispoziţia acestora, în formă bănească, a capitalului de dotare de
către instituţiiile de credit din statul terţ, la nivelul prevăzut prin reglementările Băncii
Naţionale a României care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.
- sediul social şi, după caz, sediul real2. Acestea trebuie să fie situate pe teritoriul
României, neputând fi amplasate la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de
locuinţe. De asemenea, trebuie să corespundă ca suprafaţă, condiţii de securitate şi dotări
activităţilor propuse a fi desfăşurate.
- acţionariatul. Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la
identitatea acţionarilor sau a membrilor, persoane fizice sau juridice, care urmează să
deţină direct sau indirect participaţii calificate3 la respectiva instituţie de credit, persoană
juridică română, şi cu privire la valoarea acestor participaţii, autorizaţie urmând a fi
acordată doar dacă este încredinţată că, din perspectiva necesităţii asigurării unui
1

Nu avem în vedere cazul în care instituţia de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de
reorganizare prin fuziune sau divizare,
2
Potrivit art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006: sediul real reprezintă locaţia în care se situează
centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social.
3
În sensul art. 7 alin. (1) pct. 17 din O.U.G. nr. 99/2006.
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management prudent şi sănătos al instituţiei de credit, calitatea persoanelor respective
este adecvată.
Dacă între instituţia de credit, persoană juridică română, şi alte persoane fizice sau
juridice există legături strânse1, Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai
dacă aceste legături ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din
jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu
care instituţia de credit are legături strânse sau dificultăţile în aplicarea dispoziţiilor sau
măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a funcţiilor sale de supraveghere.
La evaluarea calităţii instituţiei de credit din statul terţ, care intenţionează să
deschidă o sucursală în România, se au în vedere criteriile de evaluare a persoanelor care
deţin participaţii calificate la respectiva instituţie de credit, acestea fiind identice cu cele
prevăzute pentru evaluarea persoanelor care urmează să deţină participaţii calificate la o
instituţie de credit, persoană juridică română2, la care se adaugă şi cel puţin următoarele:
a) nivelul fondurilor proprii, al cerinţelor de capital şi lichiditatea instituţiei de
credit;
b) dispoziţiile legale sau măsuri de natură administrativă existente în statul de
origine al instituţiei de credit sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri, din
perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Naţională a României
a supravegherii sucursalei.
De asemenea, dacă între instituţia de credit din statul terţ şi alte persoane fizice sau
juridice există legături strânse, Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai
dacă aceste legături nu împiedică exercitarea eficientă a funcţiilor sale de supraveghere.
- persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau
conducere. După caz, la instituţiile de credit, persoane juridice române, acestea au
calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai
directoratului, în funcţie de opţiunea instituţiei de credit pentru un sistem unitar sau
dualist de administrare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale.
Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane
fizice.
Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului
de supraveghere şi ai directoratului instituţiei de credit, persoană juridică română, trebuie
să dispună, la nivel individual, de reputaţie şi experienţa adecvate naturii, extinderii şi
1

Conform art. 7 alin. (1) pct. 15 din O.U.G. nr. 99/2006, legăturile strânse reprezintă situaţia în care
două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) printr-o participaţie reprezentând deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai
mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi;
b) prin control;
c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate în mod durabil de una şi aceeaşi terţă
persoană prin control.
2
Acestea sunt prevăzute la art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006. Astfel, la evaluarea persoanelor
care urmează să deţină participaţii calificate la o instituţie de credit, persoană juridică română, se au în vedere,
cel puţin, următoarele:
a) provenienta fondurilor cu care persoana respectivă intenţionează să participe la capitalul instituţiei
de credit, precum şi transparenţa acesteia;
b) soliditatea situaţiei financiare a persoanei în cauză şi capacitatea acesteia de a susţine financiar
instituţia de credit dacă este nevoie;
c) adecvarea cadrului de supraveghere din ţara de origine, dacă este cazul.
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complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate . În cazul
membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere,
aceştia trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare şi competenţa adecvate pentru a
fi în măsură să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele
legate de activitatea desfăşurată de instituţia de credit, asupra cărora trebuie să decidă
potrivit competenţelor lor.
În cazul sucursalelor deschise de instituţiile de credit din state terţe, respectivele
instituţii de credit trebuie să desemneze cel puţin două persoane care să asigure
conducerea activităţii sucursalei din România2 şi care sunt împuternicite să angajeze
legal, în România, instituţia de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputaţie şi
experienţa adecvate pentru exercitarea responsabilităţilor incredinţate. Restul condiţiilor,
analizate mai sus, în privinţa persoanele care asigură conducerea/adminsitrarea
instituţiilor de credit, persoane juridice române, se aplică în mod corespunzător.
Conducerea sucursalei şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să
fie situate pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat.
- planul de activitate3. Acesta trebuie să cuprindă cel puţin tipurile de activităţi
propuse a fi desfăşurate şi structura organizatorică, după caz, a instituţiei de credit,
persoană juridică română, sau a sucursalei din România a instituţiilor de credit din state
terţe. De asemenea, din conţinutul său trebuie să rezulte capacitatea acesteia de a-şi
realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practici bancare
prudente şi sănătoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a
mecanismelor interne şi a structurii capitalului la tipul, volumul şi complexitatea
activităţilor pe care îşi propune să le desfăşoare.
În ceea ce priveşte procedura, documentaţia necesară şi efectele procesului de
autorizare, atât pentru instituţiile de credit, persoane juridice române, cât şi pentru
sucursalele din România, deschise de instituţii de credit din state terţe, în general, acestea
sunt comune4, chiar dacă implică şi unele particularităţi, caracterul diferenţiator
intervenind asupra conţinutului documentaţiei obligatorii impusă fiecărei astfel de
categorii.
I. Fazele procedurale ale etapei de aprobare a constituirii
● Depunerea cererii şi a documentaţiei aferente
Cererea de aprobare a constituirii unei instituţii de credit, persoană juridică română,
sau a unei sucursale în România, de către instituţii de credit din state terţe, este depusă de
solicitanţi la Banca Naţională a României, aceasta fiind autoritatea competentă în
domeniul analizat. Cererea trebuie să fie conformă modelului trasat normativ şi să fie
însoţită de o documentaţie specifică obligatorie.
1
Fiecare dintre acestea trebuie să fie aprobată de Banca Naţională a României înainte de începerea
exercitării responsabilităţilor. Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de
persoane fizice.
2
Conducerea sucursalei şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să fie situate
pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat.
3
Nu se aplica la nivelul cooperativelor de credit din reţea.
4
Avem în vedere etapele procesului de autorizare, fazelor concrete pe care acestea le antrenează şi
efectele juridice pe care le generează încheierea procedurii specifice procesului de autorizare.
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Documentaţia impusă normativ instituţiilor de credit, persoane juridice
române
Pentru acest tip de subiecte de drept, documentaţia înaintată Băncii Naţionale a
României prezintă particularităţi în cazul fiecărei categorii de instituţii de credit, în
considerarea specificului acestora. Particularităţile invocate se materializează fie în
includerea în documentaţia comună şi a altor acte1, fie în circumscrierea întocmirii unora
din actele ce compun documentaţia comună unor condiţiilor specifice fiecărei instituţii de
credit analizată2.
a) Pentru instituţiile de credit de tipul băncilor, băncilor de economisire şi
creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar şi instituţiilor emitente de
monedă electronică, documentaţia standard pentru oricare din acestea va include
următoarele acte:
- procura autentică sau, după caz, delegaţia avocaţială, semnată de toţi acţionarii
direcţi ai instituţiilor de credit analizate, prin care aceştia desemnează una sau mai multe
persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul
instrumentării cererii de autorizare;
- proiectul actului constitutiv. În situaţia deschiderii de sedii secundare odată cu
înfiinţarea acestor tipuri de instituţii de credit, în cadrul proiectului actului constitutiv se
vor menţiona şi obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de
identificare ale persoanelor care asigură conducerea acestora, precum şi limita mandatului
ce le este acordat;
- o informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi din drepturile de vot
deţinute de acţionarii direcţi şi de acţionarii semnificativi indirecţi şi o documentaţie
specifică stabilită normativ pentru fiecare dintre aceştia3;
- documentaţia specifică, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse normativ în
acest sens, pentru persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau
de conducere în calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de
supraveghere sau al directoratului4;
- planul de activitate, din care să rezulte inclusiv fezabilitatea proiectului, însuşit de
persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în
calitate de administrator, director, respectiv de membru al consiliului de supraveghere sau
al directoratului5;
- lista persoanelor care au legături strânse cu instituţiile de credit analizate, altele
decât acţionarii direcţi, acţionarii semnificativi indirecţi şi persoanele desemnate să
exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, şi documentaţia specifică
cerută pentru fiecare dintre acestea, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse normativ
în acest sens6;
1

Spre exemplu, la băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, documentaţia include şi
Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de
contracte oferite clienţilor.
2
Spre exemplu, situaţia planului de activitate a fiecărui tip de instituţie de credit.
3
A se vedea art. 21 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
4
A se vedea art. 22 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
5
A se vedea art. 22, art.29, art. 44 şi art. 46 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
5
A se vedea art. 22 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
6
A se vedea art. 24 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
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- orice alte informaţii pe care acţionarii le consideră de natură să susţină viabilitatea
proiectului prezentat.
b) Pentru instituţiile de credit de tipul organizaţiilor cooperatiste de credit, prima
etapă a procedurii de aprobare a constituirii prezintă o serie de particularităţi în ceea ce
priveşte cererea adresată în acest sens Băncii Naţionale a României şi documentaţia
standard aferentă.
Explicaţia rezultă din modalitatea particulară de constituire a acestei categorii de
instituţii de credit. Deoarece casele centrale se autorizează, în mod colectiv, împreună cu
toate cooperativele de credit din reţea propuse a se constitui, banca centrală va acorda
autorizaţie casei centrale şi cooperativelor de credit dintr-o reţea, numai dacă cerinţele de
autorizare sunt îndeplinite la nivelul casei centrale şi a fiecărei cooperative de credit
afiliate, precum şi la nivelul întregii reţele cooperatiste1. În cazul cooperativele de credit
care se constituie şi se afiliază la o casă centrală deja autorizată, după cum am mai spus,
acestea pot fi autorizate de Banca Naţională a României numai pe baza acordului de
afiliere acordat de casa centrală respectivă.
În raport de aceste două situaţii posibile, etapa depunerii cereri şi documentaţia
aferentă presupun:
b.1) În vederea aprobării casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate, ce se
intenţionează a se constitui simultan, casa centrală împreună cu toate cooperativele de
credit din reţea depun o cerere colectivă de aprobare a constituirii. Aceasta este semnată
de persoanele împuternicite prin procură sau delegaţie avocaţială, la nivelul fiecărei
cooperative de credit, de membrii cooperatori să îi reprezinte în relaţia cu Banca
Naţională a României pe parcursul procesului de autorizare. Membrii cooperatori
fondatori a două, a mai multor sau a tuturor cooperativelor de credit pot împuternici
aceleaşi persoane să îi reprezinte în relaţia cu banca centrală.
Pentru fiecare cooperativă de credit care se constituie simultan cu casa centrală se
vor transmite:
- documentaţia prevăzută normativ2;
- un angajament de afiliere, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite
responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit;
- procura amintită mai sus;
- documentaţia specială care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse normativ pentru
persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare a cooperativelor de
credit3.
Pentru casa centrală, proiectul actului constitutiv-cadru şi planul de activitate
însuşit de persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de
conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului de
supraveghere sau al directoratului casei centrale, vor fi însoţite de următoarea
documentaţie specifică :
1

Cu luarea în considerarea a diferenţelor existente în materia condiţiilor minime de acces la activitate
ce vizează capitalul social şi planul de activitate.
2
Coincide cu documentaţiace urmează a fi detaliată la pct. a) - e) a documentaţiei ce însoţeşte cererea
de aprobare a cooperativelor de credit care se afiliază la o casă centrală deja autorizată.
3
Art. 58 alin. (2) din Regulamentul B.N.R. nr.11/2007.
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a) proiectul actului constitutiv, în care se vor menţiona şi obiectul de activitate al
sediilor secundare, datele de identificare ale persoanelor desemnate să asigure conducerea
acestora, precum şi limita mandatului ce le este acordat;
b) lista cuprinzând cooperativele de credit ce se vor afilia;
c) comunicare privind persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de
administrare şi/sau de conducere a casei centrale, iar pentru fiecare dintre acestea se va
remite documentaţia specifică1.
b.2) În vederea aprobării cooperativelor de credit care se afiliază la o casă
centrală deja autorizată, deoarece casa centrală reprezintă membrii cooperatori, respectiv
cooperativa de credit, în relaţia cu Banca Naţională a României pe parcursul
instrumentării cererii de autorizare, ea este cea care va prezenta băncii centrale o cerere
de autorizare a cooperativei de credit, însoţită de următoarea documentaţie:
a) proiectul actului constitutiv;
b) lista cuprinzând membrii cooperatori;
c) documentaţia specifică care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse normativ,
pentru fiecare din membrii cooperatori care au subscris părţi sociale reprezentând cel
puţin 10% din capitalul social al cooperativei de credit2;
d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea
vecinătăţilor;
e) comunicare privind identitatea persoanelor nominalizate să exercite
responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre
acestea de documentaţia specifică care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse normativ în
acest sens 3;
f) aprobarea casei centrale pentru persoanele nominalizate să exercite
responsabilităţi de administrare a cooperativei de credit, precum şi curriculum vitae
pentru fiecare dintre aceste persoane;
g) aprobarea casei centrale pentru auditorul financiar al cooperativei de credit;
h) acordul de afiliere al casei centrale;
i) un raport asumat de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de
supraveghere al casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a
afilierii cooperativei de credit4.
Documentaţia impusă normativ sucursalelor din România ale instituţiilor de
credit dintr-un stat terţ
Cererea de aprobare a constituirii unei sucursale deschise de o instituţia de credit
dintr-un stat terţ solicitantă este prezentată Băncii Naţionale a României însoţită de
următoarea documentaţie:
a) copia legalizată a actului constitutiv;
b) extras din registrul comerţului din ţara de origine, care să ateste cel puţin
înmatricularea instituţiei de credit străine şi identitatea reprezentanţilor acesteia;
1

Art. 59 alin. (1) lit. c ) din Regulamentul B.N.R. nr.11/2007.
Art. 53 alin. (2) din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
2
Art. 52 alin. (2) din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
3
Art. 53 alin. (1) lit. e) din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
4
Elementele care vor fi evidenţiate în acesta sunt cele prevăzute de art. 53 alin. (3) din Regulamentul
B.N.R. nr. 11/2007.
2
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c) un chestionarul după modelul impus normativ, completat şi semnat de
reprezentanţii legali ai instituţiei de credit din statul terţ;
d) ultimele 3 situaţii financiare auditate şi cele mai recente situaţii financiare
interimare ale instituţiei de credit din statul terţ şi, după caz, cele întocmite la nivelul
perimetrului de consolidare contabilă din care face parte instituţia de credit, întocmite
conform Standardelor internaţionale de raportare financiară sau unor reglementări
conforme cu directivele contabile europene. Cu acordul Băncii Naţionale a României pot
fi acceptate şi situaţii financiare anuale individuale şi/sau consolidate care sunt întocmite
în conformitate cu alte standarde contabile recunoscute la nivel internaţional;
e) declaraţia autorităţii competente cu supravegherea instituţiei de credit din statul
terţ că nu se opune sau că aprobă, după caz, înfiinţarea sucursalei în România;
f) hotărârea organului statutar al instituţiei de credit străine referitoare la
deschiderea unei sucursale pe teritoriul României1,
g) planul de activitate însuşit de conducătorii propuşi ai sucursalei instituţiei de
credit din statul terţ şi de reprezentanţii legali/statutari ai instituţiei de credit din statul
terţ, întocmit corespunzător legislaţiei române incidente;
h) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia de credit străină şi
documentaţia specifică pentru fiecare din acestea care să dovedească că îndeplinesc
condiţiile trasate normative în acest sens;
i) în cazul sucursalelor instituţiilor de credit specializate, documentaţia specifică
prevăzută în prezentul regulament;
j) orice alte informaţii pe care instituţia de credit le consideră de natură să susţină
viabilitatea proiectului prezentat.
● Instrumentarea cererii şi a documentaţiei aferente
Cererea de aprobare a constituirii, împreună cu documentele depuse şi informaţiile
oferite prin reprezentanţii autorizaţi ai instituţiilor de credit, persoane juridice române,
respectiv ai instituţiilor de credit dintr-un stat terţ pentru sucursalele lor din România, ce
se intenţionează a fi înfiinţate, generează obligaţii, în principal, în sarcina Băncii
Naţionale a României. Pe de o parte, această instituţie trebuie să verifice, în termenele
stabilite normativ, legalitatea documentaţiei primite de la solicitanţi, iar pe de altă parte
trebuie să parcurgă proceduri de consultare cu autorităţile competente relevante din
statele membre implicate şi din România.
a) Obligaţia de a verifica legalitatea actelor
Referitor la termenul în care Banca Naţională a României decide cu privire la o
cerere de autorizare a entităţilor analizate, acesta este de cel mult 4 luni de la data primirii
cererii de aprobare a constituirii lor. Termenul începe să curgă de la data depunerii tuturor
documentelor prevăzute normativ pentru fiecare categorie în parte. În acest sens, nu vor fi
luate în considerare la analizarea cererilor şi vor fi restituite solicitanţilor acele acte
1
Din aceasta trebuie să rezulte: adresa sediului sucursalei; operaţiunile pe care aceasta urmează să le
desfăşoare pe teritoriul României, fără a exceda obiectului de activitate al instituţiei de credit respective; suma
ce va fi pusă la dispoziţie sucursalei drept capital de dotare, conform legislaţiei române; identitatea a cel puţin
două persoane împuternicite să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România instituţia de
credit din statul terţ, competenţele acestora şi documentele care să ateste că îndeplinesc condiţiile cerute
acestora .
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înregistrate la Banca Naţională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30
de zile anterior datei încheierii termenului amintit anterior.
În procesul de analiză, banca centrală poate solicita orice informaţie şi documente
suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea
respectării condiţiilor prevăzute pentru acordarea autorizaţiei. Totuşi, banca centrală va
lua în considerare informaţiile puse la dispoziţie în cadrul procesului de autorizare numai
în măsura în care acestea prezintă relevanţă, în funcţie de circumstanţele specifice fiecărui
caz.
Documentaţia trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în limba română.
Deoarece legislaţia în vigoare nu prevede forma în care actele cu caracter oficial şi cele
sub semnătură privată trebuie remise, acestea vor fi prezentate în original sau în copie
legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi
traducerea legalizată a acestora, banca centrală putând excepta, după caz, de la aplicarea
cerinţei privind traducerea legalizată, documentele redactate într-o limbă de circulaţie
internaţională. Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi
supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostilă1. În acest ultim caz,
dacă se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în
acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind
celui ce invocă respectiva situaţie.
Criteriile particulare de evaluare, ce orientează Banca Naţională a României în
procesul de analiză a documentaţiei şi informaţiilor primite de la solicitanţi, sunt
consacrate normativ în mod amănunţit, în principal, prin dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2006
şi ale Regulamentului B.N.R. nr.11/2007.
Tot la nivel normativ2, este consfinţit şi un criteriu general de evaluare în raport de
care Banca Naţională a României se va pronunţa asupra cereri de aprobare a înfiinţării,
acesta dublând operaţiunea de verificare pe baza criteriilor particulare amintite anterior.
Astfel, în cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, acest criteriu este cel
potrivit căruia banca centrală trebuie să fie încredinţată că respectiva instituţie de credit
poate asigura desfăşurarea unei activităţi în condiţii de siguranţa şi de respectare a
cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase, care să asigure protejarea intereselor
deponenţilor şi ale altor creditori şi buna funcţionare a sistemului bancar, sens în care
trebuie să fie respectate dispoziţiile legislaţiei naţionale incidente. În cazul sucursalelor ce
se intenţionează a fi deschise în România de instituţii de credit din state terţe, Banca
Naţională a României va acorda autorizaţie respectivei sucursalei numai dacă este
încredinţată că instituţia de credit din statul de origine poate asigura desfăşurarea
activităţii pe teritoriul României în condiţii de siguranţă şi cu respectarea cerinţelor unei
administrări prudente şi sănătoase şi că sunt asigurate condiţii adecvate pentru realizarea
supravegherii.

1
Prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine,
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.
2
Art. 32 alin. (3) şi art. 69 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2006 şi reglementărilor emise în aplicarea
acesteia.
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b) Obligaţia de a se consulta cu autorităţile competente
Conform dispoziţiilor legale1, cererea de aprobare a constituirii unei instituţii de
credit, persoană juridică română, determină consultarea Băncii Naţionale a României cu
autorităţile competente ale unui alt stat membru implicat numai dacă solicitanta se află în
una din următoarele situaţii:
a) este o filiala a unei instituţii de credit autorizate în statul membru respectiv;
b) este o filială a societăţii-mamă a unei instituţii de credit autorizate în statul
membru respectiv;
c) este controlată de aceleaşi persoane care controlează o instituţie de credit
autorizată în statul membru respectiv.
În ceea ce priveşte consultarea Băncii Naţionale a României cu Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare/ Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv cu autoritatea
responsabilă cu supravegherea societăţilor de asigurare sau a firmelor de investiţii
dintr-un alt stat membru implicat, aceasta intervine atunci când instituţia de credit,
persoană juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată, este:
1) o filială a unei societăţi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investiţii
financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru;
2) o filială a societăţii-mamă a unei societăţi de asigurare, a unei societăţi de
servicii de investiţii financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat
membru;
3) controlată de aceeaşi persoană care controlează o societate de asigurare, o
societate de servicii de investiţii financiare sau o firmă de investiţii autorizată într-un alt
stat membru.
De asemenea, ambele categorii de autorităţi vor fi consultate în mod special în
contextul evaluării calităţii acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, persoană juridică
română, şi a reputaţiei şi experienţei persoanelor implicate în administrarea şi/sau
conducerea unei alte entităţi din cadrul aceluiaşi grup, cărora urmează să li se
încredinţeze responsabilităţi în administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit,
persoană juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informaţii care sunt
relevante pentru acordarea autorizaţiei, dar şi pentru evaluarea pe bază continuă a
îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii.
Deşi reia în mare parte formele de colaborare impuse în sarcina băncii centrale,
dezvoltate anterior, Regulamentul B.N.R. nr. 1/20072 introduce totuşi unele precizări
suplimentare. Astfel, în cazul în care se evaluează pentru o instituţie de credit, persoană
juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată, calitatea acţionarilor, adecvarea
cadrului de supraveghere din ţara de origine, precum şi reputaţia şi experienţa persoanelor
nominalizate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere, Banca
Naţională a României se consultă cu autoritatea competentă dintr-un stat membru sau
dintr-un stat terţ dacă această entitate este:
- o filială a unei instituţii de credit autorizate în statul membru sau în statul terţ
respectiv;
- o filială a societăţii-mamă a unei instituţii de credit autorizate în statul membru
sau în statul terţ respectiv;
1
2

Art. 37 din O.U.G. nr. 99/2006.
Art. 73.

80

DREPT BANCAR

- controlată de aceleaşi persoane care controlează o instituţie de credit autorizată în
statul membru sau în statul terţ respectiv.
În acelaşi context Banca Naţională a României se consultă, de asemenea, cu
autoritatea responsabilă cu supravegherea societăţilor de asigurare sau a firmelor de
investiţii dintr-un stat membru ori dintr-un stat terţ dacă instituţia de credit, persoană
juridică română, ce se intenţionează a fi înfiinţată este:
- o filială a unei societăţi de asigurare sau a unei firme de investiţii autorizate în
statul membru ori în statul terţ respectiv;
- o filială a societăţii-mamă a unei societăţi de asigurare sau a unei firme de
investiţii autorizate în statul membru ori în statul terţ respectiv;
- controlată de aceleaşi persoane care controlează o societate de asigurare sau o
firmă de investiţii autorizată în statul membru ori în statul terţ respectiv.
În vederea verificării informaţiilor puse la dispoziţia sa în cadrul procesului de
autorizare sau a obţinerii de informaţii suplimentare, banca centrală poate colabora şi cu
alte autorităţi din ţară şi din străinătate.
● Pronunţarea,comunicarea şi efectele soluţiei
Hotărârea Băncii Naţionale a României, dată asupra cererii de aprobare a
constituirii unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau a unei sucursale a
instituţiilor de credit din state terţe, poate fi în sensul aprobării constituirii solicitantei sau
a respingerii cererii acesteia, în această ultimă situaţie urmând a se arăta şi motivele ce au
stat la baza respingerii.
Banca centrală va putea respinge o cerere de autorizare, numai pentru motivele
prevăzute normativ, în scopul asigurării bunei funcţionări, a viabilităţii şi stabilităţii
sistemului bancar, prin crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii fiecărei
instituţii de credit, persoană juridică română, şi sucursale a unei instituţii de credit
dintr-un stat terţ, în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente.
De asemenea, hotărârea trebuie comunicată în scris solicitantului. În cazul
procedurii de aprobare a constituirii cooperativelor de credit care se afiliază la o casă
centrală deja autorizată, hotărârea Băncii Naţionale a României privind aprobarea sau
respingerea constituirii cooperativei de credit va fi comunicată casei centrale, iar aceasta
este cea care o va remite solicitantului.
În materia efectelor juridice, determinate de finalizarea etapei de admitere a cererii
de constituire a entităţilor analizate, precizăm că acestea sunt diferite în raport de soluţia
adoptată şi comunicată de Banca Naţională a României, respectiv:
a) În cazul în care cererea de constituire a entităţilor a căror înfiinţare se
intenţionează este soluţionată pozitiv, se trece la constituirea acestora. Astfel, ulterior
momentului comunicării aprobării Băncii Naţionale a României solicitantului, după caz,
instituţia de credit, persoană juridică română, sau instituţia de credit dintr-un stat terţ,
pentru sucursala din România, trebuie să se constituie în forma juridică prevăzută
normativ pentru fiecare dintre aceste categorii.
În materia instituţiilor de credit, persoane juridice române, acestea trebuie să fie
înfiinţate ca subiecte de drept distincte, de tipul societăţilor comerciale pe acţiuni1, prin
parcurgea tuturor etapelor aferente, respectiv: etapa contractuală, etapa judiciară şi etapa
1

Constituite simultan, fiind exclusă varianta constituirii prin subscripţie publică.
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de înmatriculare în registrul comerţului competent, de publicitate prin Monitorul Oficial
şi de înscriere fiscală, în considerarea tuturor formalităţilor antrenate.
În materia sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe, acestea trebuie să
parcurgă etapele pe care le presupune înfiinţarea în România a unei sucursale de către
persoane juridice de tipul instituţiilor de credit dintr-un stat terţ.
Finalizarea operaţiunii juridice de constituire dă posibilitatea entităţilor astfel
create să declanşeze cea de a doua etapă a procesului de autorizare, respectiv să demareze
procedura de autorizare a funcţionării lor.
b) În cazul în care cererea de constituire a entităţilor în discuţie este soluţionată
negativ, deşi reglementările în vigoare nu fac nicio menţiune expresă referitor la efectele
intervenţiei unei astfel de situaţii, apreciem că solicitantul se poate adresa cu o nouă
cerere Băncii Naţionale a României în condiţiile în care sunt revizuite condiţiile ce nu au
fost respectate în cererea iniţială.
II. Fazele procedurale ale etapei de autorizare a funcţionării
● Depunerea documentaţiei care atestă constituirea
Instituţia de credit, odată înfiinţată ca persoană juridică română, respectiv sucursala
deschisă în România de o instituţiei de credit dintr-un stat terţ, pentru a obţine autorizaţia
de funcţionare sunt obligate ca, înainte de expirarea termenului de maxim 2 luni de la
comunicarea aprobării de constituire, să prezinte Băncii Naţionale a României
documentele care atesta constituirea lor legală conform dispoziţiilor aplicabile.
Documentaţia înaintată băncii centrale prezintă particularităţi atât în cazul
categoriei de instituţii de credit, persoane juridice române, cât şi în cazul sucursalelor
instituţiilor de credit din state terţe, în considerarea specificului fiecăreia dintre acestea.
Documentaţia impusă normativ instituţiilor de credit, persoane juridice
române
a) Documentaţia standard, care atestă constituirea instituţiilor de credit de tipul
băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, a băncilor de credit
ipotecar şi a instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, ce trebuie prezentată
în această etapă cuprinde:
- copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;
- scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul
social, care să confirme suma vărsată de fiecare acţionar într-un cont special deschis
pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul înmatriculării instituţiilor de
credit analizate;
- informare cu privire la cota-parte din capitalul social şi drepturile de vot deţinute
în mod indirect de acţionarii semnificativi, sub semnătura reprezentantului/
reprezentanţilor acţionarilor direcţi;
- comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia care
să ateste îndeplinirea condiţiilor trasate normativ pentru acesta;
- copia certificată a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comerţului şi a încheierii de înmatriculare;
- comunicare privind existenţa reglementărilor proprii referitoare la desfăşurarea
activităţii, sub semnătura persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de conducere
în calitate de director sau membru al directoratului;
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- raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele
internaţionale în materie, care să confirme existenţa sistemului informatic şi din care să
rezulte adecvarea acestuia la specificul şi volumul activităţii ce urmează a fi desfăşurată
în primii 3 ani de activitate1.
b) În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, distingem două situaţii:
b.1) În vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a casei centrale şi a
cooperativelor de credit afiliate, care s-au constituit pe baza aprobării colective de
constituire a reţelei, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României, pentru fiecare
organizaţie cooperatistă de credit din reţea, următoarele documente:
- copia certificată a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comerţului şi a încheierii de înmatriculare;
- scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul
social, care să confirme suma vărsată de fiecare membru cooperator/cooperativă de credit
într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat până în momentul
înmatriculării organizaţiei cooperatiste de credit;
- copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;
- comunicare privind existenţa reglementărilor proprii, precum şi a
reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;
- confirmarea casei centrale privind îndeplinirea cerinţelor legale referitoare la
stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;
- comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia care
să ateste îndeplinirea condiţiilor trasate normativ pentru aceasta;
- raportul unui auditor financiar, similar celui prezentat anterior în cazul celorlalte
tipuri de instituţii de credit, cu precizarea că acesta va trebui să confirme şi capacitatea
sistemului informatic de a susţine desfăşurarea operaţiunilor de plăţi între cooperativele
de credit afiliate.
b.2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a unei cooperative de credit,
care se afiliază la o casă centrală deja autorizată, casa centrală va prezenta Băncii
Naţionale a României următoarele documente:
- copia certificată a certificatului de înmatriculare al cooperativei de credit, eliberat
de oficiul registrului comerţului;
- scrisoarea din partea instituţiei de credit la care a fost deschis contul destinat
colectării vărsămintelor la capitalul social, scrisoare prin care să se confirme suma vărsată
de fiecare membru cooperator şi faptul că acest cont a fost blocat până la înmatricularea
cooperativei de credit;
- documentul care atestă efectuarea vărsămintelor corespunzătoare părţilor sociale
subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii;
1

Acesta trebuie să aibă în vedere cel puţin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăşura activităţile
propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăţi la care
instituţia de credit, de tipul celor analizate, optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările
solicitate de Banca Naţională a României, capacitatea de conectare la reţeaua de comunicaţii interbancare,
capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudenţă
bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a
criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare.

RESTRICŢII SPECIFICE DOMENIULUI BANCAR NAŢIONAL

83

- copia legalizată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia;
- comunicare privind existenţa reglementărilor referitoare la desfăşurarea
activităţii, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilităţi de
conducere a cooperativei de credit.
c) În situaţia deschiderii uneia sau mai multor sucursale sau altor sedii secundare
odată cu înfiinţarea instituţiilor de credit1, persoane juridice române, în fiecare caz se vor
transmite Băncii Naţionale a României următoarele documente:
- copia certificată a certificatului de înmatriculare la oficiul registrului comerţului
şi a încheierii de înmatriculare, în cazul deschiderii de sucursale, respectiv certificatul
constatator care să ateste înregistrările efectuate în registrul comerţului cu privire la
deschiderea altor sedii secundare decât sucursalele, inclusiv cu privire la înregistrarea
conducătorilor acestor sedii secundare;
- adresa completă şi numărul de telefon şi/sau de fax ale sucursalei sau ale sediului
secundar;
- pentru persoana/persoanele desemnată/desemnate să asigure conducerea sediului
secundar, copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi
certificată de titular, curriculum vitae, redactat în conformitate cu prevederile consacrate
în materie, şi certificat de cazier judiciar2.
Documentaţia impusă normativ sucursalelor din România ale instituţiilor de
credit dintr-un stat terţ
În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, de către sucursalele deschise de
instituţiile de credit din statele terţe, vor fi prezentate Băncii Naţionale a României
documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru înfiinţarea sucursalei.
Astfel, documentaţia ce trebuie prezentată va cuprinde:
- scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul de
dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către instituţia de credit din
statul terţ într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei în registrul
comerţului;
- copia certificată a certificatului eliberat de oficiul registrului comerţului, din care
să rezulte înregistrarea sucursalei;
- comunicare privind identitatea auditorului financiar, însoţită de documentaţia din
care rezultă că acesta îndeplineşte condiţiile trasate normativ de legislaţia română
aplicabilă;
- raportul auditor financiar, similar celui prezentat anterior în cazul instituţiilor de
credit.
● Depunerea documentaţiei care atestă modificări faţă de condiţiile în care a
fost aprobată constituirea
Punerea la dispoziţia Băncii Naţionale a României a acestui gen de documente intră
în sarcina solicitanţilor numai în cazul intervenirii unor modificări în raport de condiţiile
în care a fost acordată aprobarea înfiinţării.
1

În cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, de tipul organizaţiilor cooperatiste pot
deschide sucursale numai casa centrale odată cu înfiinţarea acestora.
2
Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al casei centrale trebuie să aibă
reputaţie şi experienţă adecvate pentru îndeplinirea responsabilităţilor încredinţate în exercitarea de către casa
centrală a atribuţiilor legale în relaţia cu cooperativele de credit afiliate.
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Astfel, pentru instituţiile de credit, persoane juridice române, trebuie transmisă
către banca centrală, în etapa de autorizare a funcţionării, următoarele:
- aceleaşi documentele care au fost depuse în etapa de acordare a aprobării de
constituire, aşa cum au fost detaliate în cadrul acestei proceduri1, necesare Băncii
Naţionale a României în vederea evaluării modificărilor apărute;
- declaraţia persoanelor desemnate să exercite responsabilităţi de administrare
şi/sau de conducere în calitate de administrator, director, respectiv membru al consiliului
de supraveghere şi al directoratului, care nu au fost evaluate de Banca Naţională a
României în prima etapă a procesului de autorizare, cu privire la însuşirea planului de
activitate.
● Instrumentarea documentaţiei
Banca Naţională a României va decide cu privire la autorizarea funcţionării
oricăreia dintre entităţile analizate în termen de cel mult 4 luni de la data primirii
documentelor amintite anterior, asemănător instrumentării din etapa aprobării constituirii
acestora. Banca centrală poate solicita orice informaţie şi documente suplimentare, dacă
cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectarii condiţiilor
prevăzute pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare.
În situaţia autorizării colective a caselor centrale împreună cu toate cooperativele
de credit din reţea, propuse a se constitui, dacă din evaluarea documentaţiei prezentate în
oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constată că numai unele dintre
cooperativele de credit din reţea şi casa centrală îndeplinesc condiţiile stabilite, Banca
Naţională a României poate acorda autorizaţie, numai dacă la nivelul reţelei formate din
aceste organizaţii cooperatiste de credit sunt respectate prevederile O.U.G. nr. 99/ 2006 şi
ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
● Pronunţarea, comunicarea şi efectele soluţiei
Banca Naţională a României soluţionează cererea de aprobare a funcţionării unei
instituţii de credit, persoană juridică română, sau sucursale deschise în România de către
o instituţie de credit dintr-un stat terţ, fie în sensul aprobării cereri solicitantei, fie în
sensul respingerii acesteia, în această ultimă situaţie urmând a se arăta şi motivele ce au
stat la baza respingerii. De asemenea, decizia trebuie comunicată în scris solicitantului.
La cooperativele de credit care se afiliază la o casă centrală deja autorizată, decizia
Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele
care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale care o va remite de îndată
solicitantului.
Decizia Băncii Naţionale a României de autorizare de funcţionării va fi însoţită la
instituţia de credit, persoană juridică română, şi sucursalelor instituţiilor de credit din
state terţe, de aprobările pentru persoanele desemnate în calitate de administrator,
director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului şi auditor
financiar ai acestor entităţi şi de confirmarea acţionarilor semnificativi ai acesteia.
Anumite particularităţi există în cazul instituţiilor de credit de tipul:
1
Potrivit dispoziţiilor prevăzute de art. 20 şi art. 61 alin. (3), pentru instituţiile de credit de tipul
băncilor, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar şi instituţiilor
emitente de monedă electronică, respectiv de art. 58, pentru pentru fiecare cooperativă de credit care se
constituie simultan cu casa centrală şi art. 59, pentru casa centrală, din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
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- cooperativelor de credit care se afiliază la o casă centrală deja autorizată, la care
autorizaţia de funcţionare va fi însoţită de aprobarea pentru directori, respectiv membrii
directoratului cooperativei de credit;
- băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, la care autorizaţia de
funcţionare va fi însoţită de aprobările pentru Condiţiile generale de afaceri, Condiţiile
generale ale contractelor de economisire-creditare şi tipurile de contracte ale unei bănci
de economisire şi creditare în domeniul locativ. Aprobarea acestora, acordată de către
Banca Naţională a României, nu reprezintă o garanţie sau o apreciere a Băncii Naţionale a
României cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe
care le-ar putea prezenta încheierea unui contract de economisire-creditare, ci doar
certifică faptul că acestea au fost întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale.
Indiferent de categoria de entităţi analizate, autorizaţia acordată este valabilă pe o
perioadă nedeterminată şi nu poate fi transferată unei alte entităţi.
Încheierea etapei de autorizare a funcţionării generează efecte juridice specifice în
raport de soluţia adoptată şi comunicată solicitantului de Banca Naţională a Românie,
distincte de cele din etapa anterioară. Astfel:
a) În cazul în care cererea entităţilor de funcţionare este autorizată, sunt generate o
serie de obligaţii atât în sarcina Băncii Naţionale a României, cât şi a solicitanţilor.
a.1) În ceea ce priveşte Banca Naţională a României, această trebuie să
materializeze o serie de măsuri a căror finalitate o reprezintă consolidarea sistemul de
evidenţă şi publicitate al entităţilor autorizate. Întrucât stabilitatea sistemului bancar a
devenit de interes public, domeniul evidenţei şi publicităţii a beneficiat de o reglementare
specială, ce antrenează o componentă naţională şi una comunitară.
La nivel comunitar, atribuţiile Băncii Naţionale a României, în sensul discutat, se
materializează în notificările adresate Comisiei Europene a autorizaţiilor astfel eliberate
de către banca centrală, cu excepţia celor acordate instituţiilor emitente de monedă
electronică. Scopul acestei notificări este acela ca denumirea instituţiei de credit, persoană
juridică română, să fie inclusă în lista instituţiilor de credit întocmită şi actualizată de
Comisia Europeană, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Pentru sucursalele deschise în România de instituţii de credit din state terţe, Banca
Naţională a României va trebui să notifice orice autorizaţie acordată atât Comisiei
Europene, cât şi Comitetului Bancar European.
La nivel naţional, în materia evidenţei şi publicităţii instituţiilor de credit, persoane
juridice române, dar şi a sucursalelor deschise de instituţii de credit cu sediul într-un stat
terţ, există atât o legislaţia generală în materie, asigurată prin dispoziţiile conţinute în
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului R1, cât şi o legislaţie specifică, asigurată
prin dispoziţiile conţinute în Regulamentul B.N.R. nr. 1/2007 privind registrul instituţiilor
de credit2.
Astfel, instituţiile de credit, persoane juridice române, vor fi înregistrate atât la
Oficiul registrului comerţului competent, în registrele specifice categoriei de comercianţi
persoane juridice din care fac parte, tocmai în considerarea calităţii lor de comercianţi, în
etapa specifică din procesul de înfiinţare, dar şi în registrul instituţiilor de credit3, în
1

Republicată iniţial în M. Of. nr. 49/04.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în M. Of. nr. 119/16.02.2007.
3
A se vedea şi L. Bercea, “Sistemul de evidenţă şi publicitate a instituţiilor de credit”, în Revista de
Drept Comercial, nr. 10/2003, p. 148 - 155.
2
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considerarea calităţii lor de persoane juridice specializate de tipul instituţiilor de credit,
ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare. De asemenea, sucursalele deschise în
România de instituţii de credit dintr-un stat terţ, vor fi înregistrate atât la Oficiul
registrului comerţului competent, dar şi în registrul instituţiilor de credit ţinut de Banca
Naţională a României.
Pentru ambele categorii de entităţi, scopul instituirii registrului instituţiilor de
credit a fost acela de a oferi posibilitatea oricărei persoane interesate să cunoască dacă o
anumită instituţie de credit, persoană juridică română, sau sucursală a instituţiilor de
credit persoană juridică străină, care îşi desfăşoară activitatea în România, are autorizaţie
de funcţionare, adică dacă poate desfăşura activitatea respectivă.
Astfel, sunt evidenţiate în registrul instituţiilor de credit, ţinut în sistem
computerizat de Banca Naţională a României, toate instituţiilor de credit care îşi
desfăşoară activitatea în România, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit din alte state
membre şi din state terţe, potrivit legislaţiei cadru române, fiind accesibil oricărei
persoane interesate1.
Înscrierea entităţilor în registrul instituţiilor de credit se va face, corespunzător
structurii registrului, în ordinea cronologică a datei de la care acestora le este permisă
începerea activităţii potrivit prevederilor legale.
Structura sistemului de evidenţă şi de publicitate prin intermediul registrului
instituţiilor de credit are la bază două principii:
- principiul autorizării de către banca centrală a entităţile supuse înregistrării în
acest registru, potrivit căruia oricare din aceste entităţi trebuie să obţină autorizaţia de
funcţionare de la Banca Naţională a României, astfel că din acel moment (şi nu din cel al
înmatriculării în registrul comerţului) entităţile dobândesc dreptul de a efectua
operaţiunile bancare conform obiectului său de activitate;
- principiul caracterului nedefinitiv al autorizării, acest principiu rezultând din
supravegherea prudenţială efectuată de Banca Naţională a României.
Registrul instituţiilor de credit este editat în următoarea structură: în partea I sunt
înscrise instituţiile de credit persoane juridice române2, iar în partea a II-a sunt înscrise
sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine. Fiecare secţiune sau subsecţiune
din aceste registre va cuprinde, pentru entităţile înregistrate, următoarele rubrici:
a) numărul şi data înscrierii în registrul instituţiilor de credit;
b) denumirea instituţiei de credit persoana juridică română, respectiv a sucursalei
instituţiei de credit persoană juridică străină;
c) adresa sediului social;
d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
e) numărul de ordine în registrul comerţului;
f) data de la care acestea pot începe să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile legii;
g) observaţii3.
1

Acesta este permanent accesibil publicului la sediul central al Băncii Naţionale a României - Direcţia
secretariat şi la sucursalele acesteia, precum şi pe site-ul Băncii Naţionale a României.
2
Aceasta este divizată în 5 secţiuni, corespunzătoare categoriilor de instituţii de credit, iar secţiunea
alocată organizaţiilor cooperatiste de credit este divizată în două subsecţiuni, aferente, după caz, caselor
centrale şi cooperativelor de credit.
3
În cadrul acestei rubrici se vor menţiona: situaţiile de retragere a autorizaţiei de funcţionare, de
interzicere a desfăşurării activităţii în cazul sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, de
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Numărul de înscriere al entităţilor în registrul instituţiilor de credit va avea
următoarea structură alfanumerică:
- pentru instituţii de credit, persoane juridice române, altele decât organizaţiile
cooperatiste de credit: RB-PJR, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social
instituţia de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3
caractere numerice;
- pentru cooperativele de credit: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale
la care este afiliată, format din două caractere numerice, codul statistic al judeţului în care
îşi are sediul social cooperativa de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de
credit, format din 4 caractere numerice;
- pentru casele centrale: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, format
din doua caractere numerice, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social casa
centrală, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 4 caractere
numerice;
- pentru sucursalele instituţiilor de credit din străinătate: RB-PJS, codul statistic al
judeţului în care îşi are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul instituţiilor de
credit, format din 3 caractere numerice.
Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României
transmite entităţii înscrise în registru, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării
înscrierii, o comunicare cuprinzând numărul şi data înscrierii în registrul instituţiilor de
credit. În cazul cooperativelor de credit comunicarea cuprinzând numărul şi data înscrierii
în registrul instituţiilor de credit va fi transmisă casei centrale la care acestea sunt afiliate,
iar aceasta este cea care remite comunicarea, în cel mai scurt timp, cooperativei de credit
respective.
Detalierea înscrierii entităţilor analizate în registrul instituţiilor de credit a fost
justificat şi de faptul că, numărul şi data de înmatriculare în registrul-instituţiilor de
credit, se vor menţiona în toate actele oficiale ale respectivelor persoane juridice.
a.2) În ceea ce priveşte efectele juridice determinate de autorizarea funcţionării de
către Banca Naţională a României asupra entităţilor solicitante, acestea se materializează,
de regulă, în posibilitatea de a începe desfăşurarea activităţilor ce constituie obiectul lor
de activitate, în limitele autorizaţiei respective.
În mod excepţional, prestarea de către entităţile analizate a activităţilor autorizate
de banca centrală este condiţionată şi de parcurgerea altor etape ce materializează practic
obligaţii ale acestora, de la caz la caz, ele constând în:
- înscrierea în Registrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, potrivit
reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pentru categoria
operaţiunilor constând în servicii de investiţii şi activităţi de investiţii pe baze
profesionale;
- obţinerea de autorizări, aprobări sau avize specifice pentru activităţile care,
potrivit unor legi speciale, sunt supuse dobândirii acestora.
b) În cazul în care cererea entităţilor de funcţionare este respinsă, prin decizia
motivată a Băncii Naţionale a României, soluţia este consacrată normativ şi constă în
faptul că neacordarea autorizaţiei de funcţionare atrage revocarea aprobării constituirii.
instituire a administrării speciale, de reorganizare, fuziune, de schimbare a denumirii, precum şi alte situaţii
de interes general, iar în cazul cooperativelor de credit, şi denumirea casei centrale la care sunt afiliate.
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Respingerea unei cererii de autorizaţie
Banca Naţională a României nu poate respinge niciodată o cerere de autorizare pe
motivul reprezentat de necesităţile economice ale pieţei, acestea neputând reprezenta nici
măcar un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare .
Cadrul normativ reglementează1, în mod expres, motivele generale a căror
intervenţie, indiferent de etapa procesului de autorizare, determină banca centrală să
respingă o cerere de autorizare a instituţiilor de credit, persoane juridice române, sau a
sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe, ce se intenţionează a fi înfiinţate în
România. În scopul bunei funcţionări a sistemului bancar şi al asigurării viabilităţii şi
stabilităţii acestuia prin crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii fiecărei astfel
de entităţi, în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Naţională a
României va putea respinge o cerere de autorizare dacă :
a) documentaţia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) nu dispun de fonduri proprii separate sau capitalul iniţial se situează sub nivelul
minim stabilit de Banca Naţională a României;
c) forma juridică este alta decât cea prevăzută pentru categoria de entităţi analizate
care se intenţionează a fi constituită;
d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă că entitatăţile analizate nu
pot asigura realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectării cerinţelor cuprinse în
reglementările aplicabile;
e) nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigură administrarea şi/sau
conducerea instituţiei de credit, întrucât reputaţia sau experienţa profesională a acestora
nu este adecvată naturii, volumului şi complexităţii activităţii entităţilor analizate sau nu
corespunde necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos;
f) calitatea acţionarilor/membrilor entităţilor analizate sau distribuţia capitalului
între aceştia nu corespunde cerinţelor prevăzute în reglementările incidente;
g) legăturile strânse dintre entitatăţile analizate şi alte persoane fizice sau juridice
ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce
guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituţia de credit are
legături strânse sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri sunt de natură să
impiedice exercitarea eficientă a supravegherii prudenţiale;
h) înainte de obţinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări
publice cu privire la funcţionarea entităţilor analizate;
i) nu sunt respectate alte condiţii prevăzute de lege sau de reglementările emise în
aplicarea acesteia.
Motivele speciale de respingere a unei cereri de autorizare sunt, de asemenea,
expres consfinţite normativ2, dublând motivele generale enumerate anterior. Acestea sunt
aplicate de Banca Naţională a României următoarelor categorii de instituţii de credit,
persoane juridice române:
- băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, în cazul în care
Condiţiile generale de afaceri şi/sau Condiţiile generale ale contractelor de
economisire-creditare propuse:
1
2

Dispoziţiile art. 38 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 69 alin. (1) din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
Art. 296 şi art. 347 din O.U.G. nr. 99/2006, art. 69 alin.(2) din Regulamentul B.N.R. nr.11/2007.
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a) nu sunt de natură să asigure o derulare corespunzătoare a contractelor de
economisire-creditare şi, în particular, aceste contracte, considerate individual, nu asigură
pe întreaga lor durată un raport individual adecvat între client şi banca de economii pentru
domeniul locativ;
b) prevăd vărsăminte ale sumelor economisite, rambursări sau orice alte obligaţii
care întârzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la
prelungirea nejustificată a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu
garantează suficient interesele clienţilor.
- reţelelor cooperatiste, în următoarele cazuri:
a) din evaluarea planului de activitate rezultă că reţeaua cooperatistă, în ansamblul
ei, nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectării cerinţelor
cuprinse în O.U.G. nr. 99/2006 şi în reglementările aplicabile;
b) nu sunt îndeplinite cerinţele privind nivelul minim al capitalului agregat al
reţelei.
Încetarea valabilităţii unei autorizaţii
Precizări delimitative. Încetarea valabilităţii unei autorizaţii acordate de Banca
Naţională a României poate intervini fie în legătură cu procesul de autorizare, fie pe
parcursul funcţionării instituţiilor de credit, persoane juridice române, sau sucursalelor
deschise în România de instituţiile credit din state terţe.
În primul caz, este avută în vedere doar aprobarea de constituire a cărei valabilitate
poate să înceteze ca urmare a revocării sale. După cum am mai amintit, revocarea
hotărârii de aprobare a constituirii oricăreia din categoriile analizate este reglementată1 ca
sancţiune pentru următoarele situaţii:
- în mod automat, prin neacordarea autorizaţiei de funcţionare;
- prin nerespectarea termenului de maxim 2 luni, de la comunicarea de către Banca
Naţională a României a aprobării de constituire a solicitanţilor, pentru depunerea
documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare;
- dacă modificările faţă de condiţiile în care a fost acordată aprobarea de
constituire, apărute ulterior acesteia, în urma noii evaluări pe care o determină în sarcina
băncii centrale, în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, sunt apreciate ca fiind
contrare prevederilor legale în materie.
În cel de-al doilea caz, încetarea valabilităţii autorizaţiei acordate de banca centrală
poate fi determinată prin:
- retragere;
- renunţarea membrilor / acţionarilor;
- încetarea de drept a valabilităţii.
A. Retragerea autorizaţiei. În considerarea principiului simetriei juridice,
retragerea unei autorizaţii acordate de Banca Naţională a României unei instituţii de
credit, persoană juridică română, sau sucursalei unei instituţii de credit dintr-un stat terţ,
intră în sfera de competenţă a băncii noastre centrale. Motivele de retragerea a autorizaţiei
oricăreia dintre aceste entităţile sunt consacrate normativ şi sunt, după caz, generale sau
speciale.
1

Art. 3 alin. (3) şi art. 70 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
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Constituie motive generale de retragerea autorizaţiei, comune pentru ambele
categorii, consacrate normativ prin dispoziţiile art. 39 din O.U.G. nr. 99/2006,
următoarele situaţii:
a) entităţile analizate nu şi-au început activitatea pentru care au fost autorizate în
termen de 1 an de la data acordării autorizaţiei sau au încetat să mai desfăşoare activitatea
de mai mult de 6 luni;
b) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc
ilegal;
c) nu mai îndeplinesc condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei;
d) nu mai posedă suficiente fonduri proprii sau există elemente care conduc la
concluzia că într-un termen scurt aceste entităţi nu îşi vor mai putea îndeplini obligaţiile
faţă de deponenţi sau alţi creditori şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa
fondurilor/instrumentelor financiare care le-au fost incredinţate;
e) ca sancţiune pentru intervenţia cazurilor prevăzute la art. 228 din O.U.G. nr.
99/2006.
În schimb, motivele speciale de retragere a autorizaţiilor acordate de Banca
Naţională a României au o sferă de aplicabilitate limitată la:
- băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ1,, în situaţia în care banca
centrală:
a) consideră că interesele clienţilor nu pot fi suficient protejate prin adoptarea altor
măsuri în conformitate cu legislaţia incidentă;
b) constată existenţa unor situaţii de natura celor prevazute la art. 295, care justifică
retragerea autorizaţiei;
c) constată că nu este remediată situaţia ce a determinat-o2 să interzică, pe o
perioadă limitată, ca banca de economisire şi creditare în domeniul locativ să încheie de
noi contracte de economisire-creditare deoarece existau date certe ce i-au permis
concluzia că respectiva instituţie de credit nu îşi va putea onora obligaţiile.
Pentru această categorie de instituţii de credit, retragerea autorizaţiei are ca efect
declanşarea procedurii de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare3.
- cooperativele de credit4, în următoarele cazuri:
a) la cererea fundamentată a casei centrale la care respectiva cooperativă de credit
este afiliată, dacă aceasta constată existenţa oricăruia din motivele generale, amintite mai
sus, pentru care banca centrală poate retragere autorizaţia unei instituţii de credit, sau
b) dacă cooperativa de credit se află în stare de insolvenţă, conform legislaţiei în
materia insolvenţei instituţiilor de credit. Hotărârea Băncii Naţionale a României de
retragere a autorizaţiei unei cooperative de credit se comunică în scris atât cooperativei de
credit, cât şi casei centrale la care aceasta este afiliată.
1

Art. 296 şi art. 310 din O.U.G. nr. 99/2006.
Banca Naţională a României este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru ca activităţile de
economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfăşoare în conformitate cu
Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum şi cu
celelalte condiţii stabilite prin O.U.G. nr. 99/2006 şi prin reglementările emise în aplicarea acesteia.
3
Prin procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare se urmăreşte
realizarea aporturilor băneşti ale clienţilor şi ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ,
aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clienţilor.
4
Art. 342 din O.U.G. nr. 99/2006.
2
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- sucursalele din România deschise de instituţii de credit dintr-un stat terţ , dacă în
urma unei noi evaluări din partea Băncii Naţionale a României, obligatorie ca urmare a
intervenţiei oricăror modificări semnificative la nivelul acţionariatului instituţiei de credit
din statul terţ sau ale persoanelor aflate în legături strânse cu aceasta, inclusiv a celor
decurgând dintr-un proces de fuziune sau de divizare în care este implicată instituţia de
credit din statul terţ, se constată ca nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza
autorizării acesteia.
Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei entităţilor
analizate este supusă comunicării şi publicităţii. Astfel, aceasta va fi comunicată în scris
entităţii a cărei autorizaţie este retrasă, împreună cu motivele care au stat la baza sa, şi va
fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene
de circulaţie naţională. De asemennea, retragerea autorizaţiei se notifică de îndată, după
caz, Comisiei Europene şi autoritatilor competente din statele membre gazdă.
La nivel naţional, dacă prin hotarârea Băncii Naţionale a României se retragere
autorizaţia unei cooperative de credit, aceasta va fi comunicată în scris atât cooperativei
de credit, cât şi casei centrale la care aceasta este afiliată. În mod similar, dacă se retrage
autorizaţia acordată unei casei centrale, hotărârea băncii centrale în acest sens se va
comunică în scris atât casei centrale, cât şi cooperativei de credit care sunt afiliate la ea.
În ceea ce priveşte efectele juridice pe care le generează o hotărâre de retragere a
autorizaţiei, acestea se produc de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României
sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârea respectivă. Astfel, aceasta intră în
lichidare2, fiind supusă dispoziţiile referitoare la lichidare prevăzute de O.U.G. nr.
99/2006 şi ne mai putând desfăşura alte activităţi decât cele strict legate de lichidare.
Tot în materia efectelor juridice amintim şi situaţia retragerii autorizaţiei unei case
centrale când, deosebit de alte motivele pentru încetarea valabilităţii acesteia, va înceta să
mai producă efecte de la acea dată implicit autorizaţia acordată cooperativelor de credit
afiliate
B. Renunţarea la autorizaţie. În considerarea realităţii că existenţa oricărei
instituţii de credit ca persoană juridică, deşi supusă autorizării constituirii şi funcţionării
de către Banca Naţională a României, este materializarea manifestării de voinţă a
acţionarilor/membrilor săi, aceştia pot renunţa la autorizaţie atunci când hotărăsc
dizolvarea şi lichidarea respectivei instituţii de credit3.
Lichidarea la iniţiativa acestora este permisă numai în cazul în care instituţia de
credit, persoană juridică română, nu se află în vreuna din situaţiile de insolvenţă
prevăzute de lege pentru declanşarea falimentului.
Sub aspectul formalităţilor pe care le au de îndeplinit entităţile aflate în această
situaţie faţă de Bănca Naţională a României, acestea sunt limitate la obligaţia de a
comunica băncii centrale hotărârea, după caz, a adunării generale a acţionarilor sau a
membrilor privind dizolvarea şi lichidarea, însoţită cel puţin de un plan de lichidare a
activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creanţelor
1

Art. 73 din O.U.G. nr. 99/2006.
Exceptând cazul în care instituţia de credit se află în vreuna dintre situaţiile de insolvenţă prevăzute
de O.G. nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 278/2004.
3
În condiţiile art. 40 din O.U.G nr. 99/2006.
2
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deponenţilor şi ale altor creditori. Pe baza evaluării şi planului de lichidare, Banca
Naţională a României poate confirma instituţiei de credit încetarea valabilităţii
autorizaţiei.
Renunţarea la autorizaţie de către acţionarii sau membrii instituţiei de credit se
publică de către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională.
Ca urmare a încetării valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit, aceasta va intra în
lichidare, iar de la data intrării în vigoare a încetării valabilităţii autorizaţiei, instituţia de
credit nu poate desfăşura alte activităţi decât cele strict legate de lichidare.
În cazul instituţiilor de credit de tipul organizaţiilor cooperatiste de credit,
renunţarea la autorizaţiei de către o casă centrală, urmare a hotărârii membrilor săi de
dizolvare şi lichidare, va genera şi încetarea efectelor autorizaţiei cooperativelor de credit
afiliate.
C. Încetarea de drept a valabilităţii. Autorizaţia unei instituţii de credit, persoană
juridică română, îşi încetează de drept valabilitatea în următoarele situaţii1:
a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituţiei de credit în urma căreia aceasta îşi
încetează existenţa;
b) a avut loc o transformare a instituţiei de credit în altă categorie de instituţie de
credit;
c) s-a pronunţat o hotărâre de declanşare a procedurii falimentului instituţiei de
credit.
Încetarea de drept a valabilităţii autorizaţiei unei instituţii de credit se publică de
către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în
cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională. De asemenea, se va notifica de îndată,
după caz, Comisiei Europene şi autorităţilor competente din statele membre gazdă.
De la data intrării în vigoare a încetării valabilităţii autorizaţiei instituţia de credit
ca urmare a pronunţării unei hotărâri de declanşare a procedurii falimentului respectivei
entităţi, aceasta nu poate desfăşura alte activităţi decât cele strict legate de lichidare.
Ca şi în cazurile de retragere a autorizaţie sau renunţării la aceasta, analizate mai
sus pentru instituţiile de credit de tipul organizaţiilor cooperatiste de credit, încetarea de
drept a valabilităţii autorizaţiei unei case centrale2 va determina încetarea producerii de
efecte şi a autorizaţiei acordate cooperativelor de credit afiliate .
D. Alte cazuri de încetarea a valabilităţii autorizaţiei sucursalei unei instituţii
de credit dintr-un stat terţ. Acestea sunt reglementate prin dispoziţiile art. 75 din
O.U.G. nr. 99/2006 şi constau în următoarele situaţii:
- instituţia de credit în cauză sau, în situaţia în care aceasta este implicată într-un
proces de fuziune/divizare în urma căreia îşi încetează existenţa, entitatea rezultată
renunţă la autorizaţie, hotărând dizolvarea şi lichidarea sucursalei;
- în urma unor procese de reorganizare la nivelul instituţiei de credit sau al grupului
din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din
România este preluată de o altă instiţutie de credit sau de o sucursală din România a unei
instituţii de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ;
1

Reglementate prin dispoziţiile art. 41 din O.U.G. nr. 99/2006.
Doar dacă a avut loc o fuziune sau o divizare a acesteia în urma căreia îşi încetează existenţa sau
dacă a avut loc o transformare a sa în altă categorie de instituţie de credit.
2
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- autorizaţia acordată instituţiei de credit este retrasă de autoritatea competentă din
statul de origine sau îşi înceteaza valabilitatea în orice mod;
- s-a pronunţat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului instituţiei de
credit sau o altă procedură care implică lichidarea acesteia.
În cazul intervenţiei oricăruia dintre primele două cazuri expuse, instituţia de credit
trebuie să notifice Băncii Naţionale a României decizia sa privind dizolvarea şi lichidarea
sucursalei din România şi să transmită acesteia cel puţin un plan de lichidare a activului şi
de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creanţelor deponentilor şi ale altor
creditori.
Hotărârea de dizolvare şi lichidare nu produce efecte decât după confirmarea de
către Banca Naţională a României a încetării valabilităţii autorizaţiei, care se comunică
instituţiei de credit în cauză.
Similar instituţiilor de credit, persoane juridice, şi în cazul sucursalei unei instituţii
de credit dintr-un stat terţ, renunţarea la autorizaţie, ca urmare a hotărârii acţionarilor sau
membrilor instituţiei de credit de dizolvarea şi lichidare a instituţiei de credit. Are ca efect
încetarea valabilităţii sale.
Nu în ultimul rând, încetarea valabilităţii autorizaţiei unei instituţii de credit, în
toate situaţiile expuse, se publică de către Banca Naţională a României în Monitorul
Oficial, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională.
● Interdicţii
Pornind de la accepţiunea doctrinară1 a interdicţiilor, înţelese ca măsuri de privare a
unei persoane fizice sau persoane juridice de folosinţa sau exerciţiul unor drepturi, în
domeniul bancar aceste restricţii sunt impuse de cadrul normativ aplicabil în materia.
Astfel, există mai multe categorii de interdicţii:
1. Interdicţii referitoare la operaţiunile ce fac obiectul de activitate al
instituţiilor de credit
Monopolul instituit asupra unor activităţi, expres şi limitativ prevăzute prin
dispoziţiilor legale ale art. 5 din O.U.G. nr. 99/20062, are ca obiect rezervarea îndeplinirii
acestora de către categoria reprezentată de persoane juridice autorizate în calitate de
instituţii de credit. Astfel, oricărei alte persoane fizice, juridice sau entitate fără
personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, îi este interzis să se angajeze în
activităţi ce presupun:
- atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public;
- emitere de monedă electronică ;
- atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor
unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi
1

V. Găină, Drept comercial român, vol. II, Ed. Universitaria Craiova, 2003, p.16.
Această interdicţie prevăzută de legea română nu este altceva decât o transpunere la nivel naţional a
legislaţiei comunitare. Prima Directivă de coordonare bancară, respectiv Directiva Consiliului nr. 77/780 din
12 decembrie 1997 prevedea în art. 3 că statele membre vor solicita ca instituţiile de credit să fie obligate să
obţină o autorizare prealabilă, iar această autorizaţie să nu fie eliberată de către autorităţile competente decât
dacă există fonduri proprii distincte şi suficiente, iar activitatea instituţiei de credit să fie rezultatul unui
mandat efectiv a cel puţin 2 conducători. În prezent, Directiva nr. 2000/12/CE din 20 martie 2000 este cea
care reglementează accesul la activitatea instituţiilor de credit şi exercitarea acestei activităţi.
2
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acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de
bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.
Sunt acceptate ca derogări de la această interdicţie, atragerile de depozite sau alte
fonduri rambursabile, atunci când acestea sunt realizate în una din următoarele situaţii:
a) de către un stat membru ori de către administraţiile regionale sau autorităţile
administraţiei publice locale ale unui stat membru;
b) de către organisme publice internaţionale la care participă unul sau mai multe
state membre;
c) în cazurile expres prevăzute de legislaţia românească sau de legislaţia naţională a
altui stat membru ori de legislaţia comunitară, cu condiţia ca aceste activităţi să fie
reglementate şi supravegheate corespunzător, în scopul şi investitorilor.
O emisiune de obligaţiuni sau alte instrumente financiare similare este considerată
activitate de atragere de fonduri rambursabile de la public dacă, pe de o parte, este
îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:
a) constituie activitatea exclusivă sau principală a emitentului;
b) emitentul desfăşoară cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una
ori mai multe din activităţile permise instituţiilor de credit, persoane juridice române,
potrivit cadrului normativ aplicabil1, iar pe de altă parte emisiunea nu se adresează
exclusiv investitorilor calificaţi, în întelesul legislaţiei privind piaţa de capital.
În cazul instituţiilor de credit de tipul instituţiilor emitente de monedă electronică,
atragerea de fonduri în scopul emiterii de monedă electronică nu este considerată atragere
de depozite sau de alte fonduri rambursabile în înţelesul interdicţiei, dacă fondurile
primite sunt transformate imediat în monedă electronică2.
Tot în materia acestei ultime categorii de instituţii de credit3, interdicţia analizată,
referitoare la emiterea de monedă electronică, nu se aplică instituţiilor emitente de
moneda electronică care sunt exceptate de Banca Naţională a României în următoarele
situaţii4:
a) activitatea de emitere de monedă electronică derulată de instituţia emitentă de
monedă electronică generează o valoare totală existentă în sold a obligaţiilor financiare
aferente monedei electronice emise care nu depăşeşte, în mod obişnuit, echivalentul în lei
a 5 milioane euro şi nu depăşeşte niciodată echivalentul în lei a 6 milioane euro;
b) moneda electronică emisă de instituţie este acceptată ca mijloc de plată doar de
către filialele acesteia, care prestează servicii operaţionale sau alte servicii auxiliare legate
de moneda electronică emisă sau distribuită de instituţia emitentă de monedă electronică,
de către orice societate-mamă a instituţiei emitente de monedă electronică sau de către
orice filiale ale societăţii-mamă respective;
c) moneda electronică emisă de instituţia emitentă de monedă electronică este
acceptată ca mijloc de plată de un număr limitat de entităţi, care pot fi distinse în mod clar
fie prin situarea acestora în aceeaşi locaţie sau pe o arie limitată, fie printr-o relaţie
1

Respectiv operaţiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)- l) din O.U.G. nr. 99/2006.
Conform art. 324 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Art. 329 - art. 330 din O.U.G. nr. 99/2006.
4
În cazul intevenirii oricăreia din acestea, documentele de natură contractuală care stau la baza
emiterii de monedă electronică trebuie să prevadă că suma care poate fi stocată pe dispozitivul electronic aflat
la dispoziţia deţinătorilor în scopul efectuării de plaţi este limitată la un nivel maxim, care nu poate depăşi
echivalentul în lei a 150 euro.
2
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strânsă de natură financiară sau de afaceri cu instituţia emitentă, cum ar fi o reţea comună
de marketing sau distribuţie.
Relativ la operaţiunea de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de
la public, ca activitate aflată sub monopolul instituţiilor de credit, remarcăm faptul că
aceasta este singura dintre operaţiunile ce fac obiectul interdicţiei analizate ce se
încadrează în definiţia legală de activitate bancară. Ideea relevată este cea potrivit căreia,
operaţiunile de acordarea de credite în cont propriu, de asemenea încadrate normativ în
termenul de activitate bancară, pot constitui obiectul de activitate şi a altor entităţi, în
măsura în care acesta le presupune în condiţiile cadrului normativ aplicabil.
Banca Naţională a României este autoritatea competentă să determine dacă o
activitate reprezintă ori nu una din următoarele opereţiuni:
- atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public,
- activitate bancară,
- activitate de emitere de monedă electronică;
- activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile
membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumularii de fonduri colective
şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de
bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.
Determinarea naturii activităţii, exprimată de banca centrală este obligatorie pentru
părţile interesate.
2. Interdicţii referitoare la identificarea prin denumire a instituţiilor de credit
Unul din atributele ce asigură identificarea oricărei instituţii de credit constă în
denumirea acesteia, de natură a-i asigura o individualizare primară, esenţială. Deşi
instituţia denumirii prezintă un caracter obligatoriu şi general, în sensul că orice persoană
juridică este titulara dreptul subiectiv, dar şi a obligaţiei corelative, de a avea o denumire
care să permită participanţilor la circuitul juridic general s-o identifice în calitatea sa de
subiect de sine stătător, în materia instituţiilor de credit valabilitatea denumirii acestor
entităţi este circumscrisă îndeplinirii unor condiţii speciale. Acestea sunt consacrate în
mod expres prin legislaţia specifică incidentă instituţiilor de credit şi particularizează
dreptul comun în materia acestui atribut de identificare1.
Astfel, prin dispoziţiile art. 6 din O.U.G. nr. 99/2006 se interzice oricărei persoane,
alta decât o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, să utilizeze
denumirea de „bancă” sau „organizaţie cooperatistă de credit”, „cooperativă de credit”,
„casă centrală a cooperativelor de credit”, „bancă cooperatistă”, „bancă centrală
cooperatistă”, „bancă ipotecară/bancă de credit ipotecar”, „bancă de economisire şi
creditare în domeniul locativ”, „instituţie emitentă de monedă electronică” sau derivate
ori traduceri ale acestor denumiri, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu.
Totuşi, interdicţie nu are un caracter absolut, fiind acceptate şi derogări, respectiv
atunci când utilizarea oricărora din aceste denumiri este stabilită sau recunoscută prin
lege sau printr-un acord internaţional, sau când, din contextul în care este utilizată
1
Acesta este asigurat, ca pentru orice alt comerciant, de textele cuprinse în Legea nr. 26/1990R
completate de Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2.594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor publicate
în M. Of. nr. 704/16.10.2008.
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denumirea respectivă rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre desfăşurarea unei
activităţi bancare. În acest ultim caz, interdicţia se extinde de la situaţiile care în mod
concret se desfăşoară activităţi bancare, dar fără autorizare, la cazurile în care în mod fals
se sugerează existenţa unei astfel de activităţi, adică se doreşte crearea unei aparenţe că se
desfăşoară o activitate bancară.
De asemenea, filialele unei instituţii de credit care funcţionează în România pot
utiliza în denumirea acestora iniţialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de
identificare ale instituţiei de credit-mamă.
Deşi esenţa interdicţiei se conservă, ea este reluată şi parţial detaliată pe categoriile
de instituţii de credit astfel:
- băncile, persoane juridice române, nu pot utiliza o denumire specifică unei alte
categorii de instituţii de credit reglementate de legislaţia cadru;
- denumirea unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană
juridică română, trebuie să includă sintagma „bancă de economisire şi creditare în
domeniul locativ” sau o altă expresie care să indice specializarea acesteia în finanţarea
domeniului locativ;
- denumirea unei bănci de credit ipotecar trebuie să includă sintagma „bancă de
credit ipotecar” sau sintagma „bancă ipotecară";
- denumirea unei cooperative de credit trebuie să cuprindă sintagma „cooperativă
de credit” sau „bancă cooperatistă” şi numele localităţii în care are sediul social.
Cooperativele de credit din cadrul aceleiaşi reţele cooperatiste sunt obligate să asigure
utilizarea unitară a uneia dintre sintagmele prevăzute anterior. În schimb, denumirea unei
case centrale trebuie să cuprindă sintagma „casă centrală” sau „bancă centrală
cooperatistă";
De asemenea, sunt făcute precizări normative atât pentru categoria instituţiilor de
credit dintr-un alt stat membru, în scopul exercitării activităţilor specifice în România, cât
şi pentru sucursalele deschise în România de instituţiile de credit având sediul social în
state terţe. Astfel, oricare dintre acestea poate utiliza pe teritoriul României denumirea pe
care o utilizează şi în statul membru sau terţ de origine. Dacă există pericolul unor
confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a
României poate solicita ca respectiva denumirea să fie însoţită de o menţiune explicativă.
Sub aspectul condiţiei de formă, denumirea unei instituţii de credit, persoană
juridică, trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care aceasta este o filială a
unei persoane juridice străine şi preia în denumirea sa, parţial sau în totalitate, denumirea
societăţii-mamă
Particularităţile denumirii instituţiilor de credit imprimă acest caracter şi
sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării cadrului normativ în materie, acestea fiind
deopotrivă consacrate de legislaţia generală şi specială în materie. Spre exemplu:
- utilizarea neautorizată de către o persoană a unei denumiri specifice unei instituţii
de credit, cu încălcarea interdicţiei din legislaţia specifică, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă1;
- sancţiunea reglementată de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului R2
constând în refuzul Oficiului registrului comerţului competent de a înscrie o firmă dacă se
1
2

Art. 411 din O.U.G. nr. 99/2006.
Art. 39 şi art. 40.
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constată una din urmatoarele situaţii: conţine sintagme şi cuvinte care potrivit unor legi
speciale nu pot fi utilizate decât în anumite condiţii.
În toate actele sale oficiale, instituţia de credit se identifică printr-un minim de
date, conform legislaţiei aplicabile, cu menţionarea numărului şi datei de înmatriculare în
registrul-instituţiilor de credit.
3. Interdicţii referitoare la onorabilitate
La nivel normativ1sunt consacrate în mod expres calităţile din organigrama unei
instituţii de credit inaccesibile oricărei persoane fizice şi/sau juridice care, după caz, este
suspectată sau condamnată pentru anumite infracţiuni2. Aceste interdicţii au caracterul
unor condiţii generale ce sunt evaluate cu ocazia instrumentării de către Banca Naţională
a României a cererilor de autorizarea constituirii şi funcţionării activităţii instituţiilor de
credit, persoane juridice române3.
În concret, prezenta categorie de restricţii trasează limitele condiţiei de
onorabilitate pe care o presupune deţinerea acestor calităţi, fiind determinată atât de
exigenţele pe care le antrenează atribuţiile/competenţele persoanelor ce au acele calităţi în
cadrul instituţiilor de credit, cât şi de natura activităţilor efectuate de aceste entităţi.
Astfel, sunt incompatibile cu oricare din următoarele calităţi :
- acţionar, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru
al directoratului sau auditor financiar al unei instituţii de credit;
- director al unui compartiment sau al unei sucursale ori al unui alt sediu secundar
al unei instituţii de credit
- acţionari şi auditori financiari, persoane juridice, dacă unul sau mai mulţi dintre
acţionarii/asociaţii ori persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea activităţii
acestora,
persoanele care:
a) sunt suspecte de sau sancţionate, pe plan intern şi/sau internaţional, pentru
săvârşirea de acte de terorism sau asimilate acestora;
b) au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni
contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare
de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie
mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar ori
alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru
asigurarea unei administrări sănătoase şi prudente a băncii.
4. Interdicţii referitoare la acţionariat
Această categorie de restricţii este intim legată de criterii de evaluare4 în raport de
1

Art. 9 - art. 10 din Regulamentul B.N.R. nr.11/2007.
Banca Naţională a României are obligaţia de a publica şi actualiza pe site-ul său oficial lista actelor
normative în temeiul cărora operează această categorie de interdicţii.
3
Conform art. 65 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007, interdicţia analizată se aplică în mod
corespunzător şi sucursalelor deschise în România de instituţii de credit din state terţe.
4
Potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul B.N.R. nr.11/2007, evaluarea calităţii
acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi va avea în vedere următoarele: provenienţa fondurilor cu care se
intenţionează a se participa la capital, precum şi transparenţa sursei acestor fonduri; soliditatea situaţiei
financiare a acţionarului; capacitatea acţionarului de a susţine financiar instituţia de credit, dacă este nevoie;
asocierea anterioară în activităţi bancare şi alte activităţi comerciale; integritatea şi reputaţia acţionarului în
comunitatea de afaceri; participaţiile calificate deţinute de acţionar în alte entităţi; declaraţia autorităţii
2
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care Banca Naţională a României analizează documentaţia ce îi este pusă la dispoziţie de
către solicitanţi în procesul de autorizare al instituţiilor de credit, persoane juridice
române, vizând exclusiv persoanelor din structura acţionariatului. Astfel, acţionarii
semnificativi direcţi şi indirecţi trebuie:
- să participe la capitalul social al instituţiei de credit cu sume care să provină din
surse proprii, adică să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu
ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entităţi
fără personalitate juridică, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de către
societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia;
- să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor
patrimoniale şi achiziţionarea participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit şi care
să asigure premisele pentru susţinerea financiară a instituţiei de credit în cazul în care
situaţia financiară a acesteia se deteriorează;
- să dispună de venituri personale care să aibă caracter de continuitate, neafectate
îndeplinirii obligaţiilor lor patrimoniale şi care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod
corespunzător provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social al instituţiei
de credit.
● Incompatibilităţi
Această categorie desemnează restricţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă pentru
ca anumite persoanele sau entităţi să deţină anumite calităţi în structura instituţiilor de
credit, persoane juridice române. Astfel, nu pot avea calitatea de acţionar al unei instituţii
de credit1:
- persoanele juridice sau alte entităţi înregistrate în state cu care România nu
întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi
ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale
şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea
acţionarilor/asociaţilor şi persoanelor nominalizate să asigure administrarea şi/sau
conducerea;
- persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obţinute din activităţi desfăşurate
în statele sau jurisdicţiile prevăzute anterior;
- persoanele sau grupurile de persoane care acţionează împreună, care controlează
una sau mai multe instituţii de credit şi care vor exercita control asupra unei instituţii de
credit, persoană juridică română, ce urmează a se constitui, în condiţiile în care banca şi
respectivele instituţii de credit nu vor face obiectul unei supravegheri pe bază consolidată
adecvate din partea unei autorităţi.
O persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie sau, după caz, în
consiliul de supraveghere al unei instituţii de credit, şi de asemenea nu poate fi director
nemembru al consiliului de administraţie şi, după caz, membru al directoratului în
următoarele situaţii2:
competente cu supravegherea acţionarului că nu se opune participării acestuia la capitalul social al instituţiei
de credit sau, după caz, că aprobă această participaţie; adecvarea cadrului de supraveghere din ţara de origine,
dacă este cazul.
1
Conform art.15 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
2
Prevăzute prin dispoziţiile art. 110 din O.U.G. nr. 99/2006.
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a) persoana îndeplineşte o altă funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauză, cu
excepţia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este şi director al acesteia;
b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere
aprobarea de a exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o instituţie
de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate
care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcţia exercitată în
astfel de entităţi din motive care îi pot fi imputate;
c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie
a unei alte autorităţi, să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o
instituţie de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o
altă entitate care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori să desfăşoare activitate în
unul dintre domeniile specifice acestor entităţi.
Sancţiunea reglementată pentru această ultimă categorie, aplicată persoanelor care
deţin acea calitate cu încălcarea acestor incompatibilităţi, este decăderea din mandatul lor.
De asemenea, persoanele propuse în calitate de auditor financiar trebuie să
îndeplinească cerinţele prevăzute de lege şi să nu se afle în vreo situaţie de
incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare1.

1

Art. 11 din Regulamentul B.N.R. nr. 11/2007.
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CAPITOLUL IV
ACTIVITĂŢI PERMISE INSTITUŢIILOR DE CREDIT
Aspecte introductive. Activitatea bancară, în accepţiunea dispoziţiilor normative1,
constă în atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de
credite în cont propriu. După cum am surprins şi în alte ocazii2, ambele operaţiuni pot fi
derulate şi de alte entităţi decât instituţiile de credit, persoane juridice române, în cazurile
şi condiţii stabilite reglementativ. Din acest motiv, în doctrina contemporană3 a fost
exprimată ideea conform căreia orice instituţie de credit va fi considerată astfel numai
dacă desfăşoară în mod efectiv ambele categorii de activităţi bancare, altfel spus
activitatea bancară constă numai în efectuarea în mod cumulativ a celor două tipuri de
activităţi.
În ceea ce ne priveşte, considerăm opinia amintită mai sus ca fiind acoperitoare
pentru majoritatea situaţiilor. Cu toate acestea există şi o excepţie, când o altă entitate
decât instituţiile de credit efectuează în mod efectiv şi cumulativ activităţi de atragere de
depozite şi de alte fonduri rambursabile şi contractează credite. Este vorba despre C.E.C.
Bank - S.A. care prezintă numeroase similitudini în special cu instituţiile de credit de
tipul băncilor, justificat de faptul că, potrivit cadrului normativ aplicabil4, ,, aceasta îşi
desfăşoară activitatea ca o bancă. Deosebirea esenţială în raport de instituţiile de credit
este cea de statut, C.E.C. Bank – S.A., deşi este persoană juridică de drept privat, având
forma juridică a unei societăţi comerciale pe acţiuni, statutul său este aprobat prin lege.
Revenind la instituţiile de credit, obiectul lor de activitate pe de o parte nu se
limitează la cele două operaţiuni componente pe care le presupune activitatea bancară, iar
pe de altă parte nu poate cuprinde alte activităţi în afara celor permise în materie de
prevederile O.U.G. nr. 99/2006. În completarea acestora, Regulamentul B.N.R. nr.
11/2007 precizează şi faptul că, în obiectul de activitate autorizat al unei instituţii de
credit, vor putea fi incluse doar activităţile pentru care este fundamentată în mod
corespunzător în planul de activitate capacitatea respectivei instituţii de credit de a le
desfăşura.
Astfel, activităţile permise instituţiilor de credit pot fi desfăşurate de aceste
subiecte de drept, de regulă, numai în baza şi în limita autorizaţiei acordate de Banca
Naţională a României, şi numai în mod excepţional fără a fi necesară obţinerea vreunei
autorizaţii. În plus, există şi activităţi pentru care, potrivit unor legi speciale, autorizaţia
emisă de banca centrală trebuie dublată de obţinerea unor autorizări, aprobări sau avize
specifice, desfăşurarea respectivelor activităţi de instituţia de credit fiind posibilă numai
după dobândirea acestora. De asemenea, instituţiile de credit trebuie să desfăşoare efectiv
şi cu preponderenţă pe teritoriul României activităţile pentru care au fost autorizate.
1

Art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
A se vedea capitolul Organizarea sistemului bancar.
3
Pentru o argumentaţie în acelaşi sens a se vedea şi D. Drosu Şaguna, M. A. Raţiu, op. cit., pp. 171 –
2

174.

4

O.U. nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, Ordinul nr. 425/2008 privind aprobarea Statutului C.E.C.
Bank - S.A., cu modificările şi completările ulterioare.
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Nu în ultimul rând, instituţiile de credit, în derularea oricăreia din aceste operaţiuni,
trebuie să respecte cerinţele generale, precum şi cerinţele speciale, atunci când acestea
există, de desfăşurarea a activităţii lor prevăzute de actele normative aplicabile în materie.
Activităţi autorizabile permise instituţiilor de credit. Dispoziţiilor art. 18 şi art.
20 din O.U.G. nr. 99/2006 reglementează în mod expres activităţile permise instituţiilor
de credit ce trebuie autorizate în condiţiile precizate anterior. Aceste activităţi, pe care
urmează să le analizăm, trebuie interpretate în sensul în care să acopere orice operaţiuni,
tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate
acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi.
Astfel, art. 18 consacră drept activităţi permise oricărei categorii de instituţii de
credit, persoane juridice române, următoarele operaţiuni:
a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile
Deoarece acest tip de operaţiune nu este definit normativ, în această formulă,
Banca Naţională a României este titulara atribuţiei legale de a determina dacă o activitate
reprezintă sau nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public,
determinarea acestei instituţii fiind obligatorie pentru părţile interesate.
Totuşi, dispoziţiile art. 2 alin.(2) şi alin.(3) din O.G. nr. 39/1996 privind înfiinţarea
şi funcţionarea Fondului de garantarea a depozitelor în sistemul bancar abordează într-un
mod generic noţiunea de depozit apreciind că acesta este orice sold creditor1, inclusiv
dobânda datorată, aflate într-un cont bancar de orice tip, inclusiv cont comun, ori din
situaţii tranzitorii provenind din operaţiuni bancare şi pe care o instituţie de credit îl
datorează titularului de cont, în conformitate cu condiţiile legale şi contractuale
aplicabile, precum şi orice datorie a instituţiei de credit evidenţiată printr-un certificat
emis de aceasta, cu excepţia obligaţiunilor cumpărate de organismele de plasament
colectiv2. Astfel, în concret, activitatea instituţiilor de credit de tipul atragerii de depozite
şi de alte fonduri rambursabile, materializează conţinutul definiţiei normative anterioare a
depozitului.
Din punct de vedere al provenienţei, depozitele şi fonduri rambursabile trebuie să
fie atrase de la public. Accepţiunea legală în materie3 pentru termenul de public vizează
orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce nu are
cunoştinţele şi experienţa necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a
plasamentelor efectuate. Nu sunt incluse în această categorie: statul, autorităţile
administraţiei publice centrale, regionale şi locale, agenţiile guvernamentale, băncile
centrale, instituţiile de credit, instituţiile financiare, alte instituţii similare şi orice altă
persoană considerată investitor calificat, în întelesul legislaţiei privind piaţa de capital4
1

În scopul calculării soldului creditor, se aplică regulile şi reglementările privind compensarea
conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile unui depozit.
2
Această redactare evidenţiază o desprindere de accepţiunea în materie pentru care optase legea
bancară anterioară nr. 58/1998 în cadrul art. 3 pct. 6 care considera depozitul ca fiind este acea sumă de bani
încredinţată în următoarele condiţii: să fie rambursată în totalitate, cu sau fără dobândă sau orice alte facilităţi,
la cerere sau la un termen convenit, şi să nu se refere la transmiterea proprietăţii, la furnizarea de servicii sau
la acordarea de garanţii.
3
Art. 7 alin. (1) pct. 18 din O.U.G. nr. 99/2006.
4
A se vedea art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297 privind piaţa de capital, publicată în M. Of. nr.
571/29.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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După cum s-a reţinut în doctrină , caracteristica esenţială a depozitului bancar
este dreptul conferit instituţiei de credit de a dispune de suma care i-a fost încredinţată.
Această soluţie decurge din caracterul în general fungibil al banilor2. Depozitele
dobândite de la public constituie un mod esenţial de finanţare a operaţiunilor desfăşurate
de instituţiile de credit.
b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite
ipotecare, factoring cu sau făra regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv
forfetare
Esenţa activităţii instituţiilor de credit o constituie atragerea de fonduri (cu o
anumită dobândă) cu scopul acordării de credit (cu o dobândă mai mare) şi obţinerii de
profit (diferenţa între cele două categorii de dobânzi).
Spre deosebire de reglementarea bancară anterioară3, cadrul normativ în vigoare
nu mai dă o definiţie a noţiunii de credit, O.U.G. nr. 99/2006 limitându-se doar la a reda
prin intermediul unei enumerări exemplificative anumite categorii de credit, ce pot fi
efectuate de instituţiile de credit, precum: creditele de consum, creditele ipotecare,
finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiunile de factoring şi forfetare.
Clasificarea creditelor în etapa actuală este asigurată prin dispoziţiile Regulamentul
B.N.R. nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea,
regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit4. Aplicabil şi
instituţiilor de credit, persoane juridice române5, acest act normativ stabileşte, prin altele,
atât criteriile de clasificare a creditelor6, cât şi categoriile posibile de credite7.
1

Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit., p.115.
Spre exemplu, susceptibili de individualizare dacă nu sunt depuşi în casete de siguranţă.
3
Dispoziţiilor art. 3 pct. g din Legea nr. 58/1998 defineau creditul ca orice angajament de punere la
dispoziţie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadenţei unei datorii în schimbul obligaţiei
debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de
această sumă sau orice angajament de achiziţionarea unui titlu care încorporează o creanţă sau a altui drept la
încasarea unei sume de bani. Astfel, conform acestei definiţii se desprindeau trei modalităţi de credit:
împrumutul de fonduri, prelungirea scadenţei unei datorii şi scontul.
4
Publicat în M. Of. nr.626/23.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
5
Cu excepţia instituţiilor de credit de tipul instituţiilor emitente de monedă electronică.
6
Clasificare creditelor este făcută de către împrumutători prin aplicarea simultană a următoarelor
criterii:
- serviciul datoriei - reprezintă numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei;
- performanţa financiară - desemnează reflectarea potenţialului economic şi a solidităţii financiare ale
unei entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori
economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale şi periodice, denumite în
continuare situaţii financiare) şi calitativi;
- iniţierea de proceduri judiciare - are în vedere cel puţin una dintre următoarele măsuri luate în
scopul recuperării creanţelor:
1) darea de către instanţa a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;
2) declanşarea procedurii de executare silită faţă de persoanele fizice sau juridice.
Categoriile de credite, clasificate în raport de acestea, sunt sistematizate din punct de vedere al
cerinţei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenenţei entităţii de risc la
sectorul instituţiilor de credit, precum şi al structurării, după caz, în principal şi dobândă, potrivit dispoziţiilor
art. 1 lit. e) din Normele Metodologice nr. 12/20002 pentru aplicarea Regulamentului nr. 12/2002, emise de
B.N.R., publicate în M. Of. nr. 626/23.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
7
Sunt identificate patru astfel de categorii, respectiv: standard; în observaţie (numai pentru creditele
acordate clientelei din sectorul nebancar); substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul
nebancar); îndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); pierdere (de la caz la
caz, acestea pot fi acordate clientelei din afara sectorului instituţiilor de credit sau altor bănci).
2
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În materia activităţii de acordare de credite, completarea cadrului normativ amintit
este asigurată în mod consistent de alte reglementări ce vizează diversitatea categoriilor
de credite care pot fi efectuate atât de instituţii de credit dar şi de alte entităţi. În
considerarea enumerării tipurilor de credit, amintite mai sus, beneficiază de o
reglementare proprie :
- creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare. Reglementarea sa este asigurată de
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare1. Dacă din punct
de vedere al scopului pentru care este acordat, acesta se materializează în efectuarea de
investiţii imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie decât cea locativă ori în
scopul rambursării unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior, din
punct de vedere al instituţiilor autorizate să-l acorde, cu respectarea condiţiilor legii
menţionate şi a legilor speciale de constituire şi funcţionarea acestora, acestea sunt:
● instituţiile de credit de tipul băncilor şi băncilor de credit ipotecar;
● Agenţia Naţională pentru Locuinţe:
● societăţile de credit ipotecar;
● orice alte entităţi reglementate prin legi speciale să acorde credite ipotecare pentru
investiţii imobiliare.
- creditul ipotecar finanţat prin emisiune de obligaţiuni ipotecare. Acordarea de
astfel de credite poate fi efectuată de instituţiile de credit cu respectarea legislaţiei
speciale în materie2. Sensul normativ3 recunoscut sintagmei de obligaţiuni ipotecare este
cel de valori mobiliare în forma dematerializată, emise în baza unui prospect aprobat de
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi sub supravegherea acesteia, în vederea
refinanţării activităţii emitentului4 de acordare de credite ipotecare, în baza unui
portofoliu de credite ipotecare asupra căruia investitorii dobândesc o garanţie de prim
rang şi un drept de preferinţă în raport cu orice alt creditor al emitentului.
- creditul de consum. Normarea acestuia este asigurată prin dispoziţiile Legii nr.
289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate
consumatorilor persoane fizice5. Referitor la activitatea de creditare concretizată sub
forma acestui tip de credit ne limităm la a preciza, cu această ocazie, că acordarea sa este
permisă creditorilor înţeleşi ca una sau mai multe persoane fizice ori juridice care, în
cadrul activităţii profesionale ori de afaceri, acordă astfel de credite pentru consumatori.
- forfetare şi factoring. Cadrul normativ pentru aceste operaţiuni este conturat în
baza Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale6.
Accepţiunea normativă consacrată noţiunii de forfetarea este aceea de contract prin care
un vânzător sau prestator de servicii îşi vinde creanţele pe care le are asupra unui
cumpărător sau beneficiar unei societăţi bancare sau unei instituţii financiare specializate,
contra unei taxe de forfetare. În schimb, sensul noţiunii de factoringul este acela de
contract încheiat între o parte, denumită aderent, furnizoare de mărfuri sau prestatoare de
servicii, şi o societate bancară sau o instituţie financiară specializată, denumită factor,
1

Publicată în M. Of. nr. 611/14.12.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 19 din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Art. 2 pct. 13 din Legea nr. 32 privind obligaţiile ipotecare, publicată în M. Of. nr. 264/23.03.2006.
4
Acesta este o bancă sau banca de credit ipotecar, persoana juridică română care a acordat sau a
preluat prin cesiune credite ipotecare şi care a emis, emite sau intenţionează să emită obligaţiuni ipotecare.
5
Publicată în M. Of. nr. 611/06.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
6
Publicată în M. Of. nr. 529/19.07.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
2
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prin care aceasta din urma asigură finanţarea, urmărirea creanţelor şi prezervarea contra
riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de vânzare, creanţele născute
din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terţi1.
Nu în ultimul rând, apreciem oportune următoarele precizări pentru evitarea
oricăror confuzii între creditele acordate de instituţiile de credit şi alte categorii de
împrumuturi, cum ar fi de :
- împrumutul reglementat de Codul civil, întrucât în cazul acestuia creditorul
împrumută proprii bani, în timp ce în cazul creditului bancar sursele financiare provin de
la alte persoane, chiar şi de la alte instituţii de credit;
- creditul comercial, deoarece prin acesta se înţelege acel credit pe care îl acordă
comercianţii unul altora şi constă chiar sub formă de mărfuri sau când plata
cumpărătorului este amânată prin stabilirea unui termen de plată, astfel că în această
perioadă cumpărătorul poate rula sumele respective, care, în lipsa termenului fixat,
trebuiau achitate. Obligaţia de plată a cumpărătorului se materializează de regulă într-un
titlu de valoare (denumit în doctrină şi titlu de credit), cum este spre exemplu, cambia,
biletul la ordin, cecul etc. 2;
- împrumutul obligatar, acesta fiind împrumutul la care apelează o societate
comercială prin emiterea de obligaţiuni. Relativ la această operaţiune, în materia
instituţiilor de credit dispoziţiile O.U.G. nr. 99/20063 interzic în mod expres emiterea de
obligaţiuni în cazul cooperativelor de credit. Acestea se pot finanţa din împrumuturi
inter-cooperatiste sau de la alte instituţii de credit, în condiţiile privind asigurarea
gestionării resurselor disponibile din reţea.
Astfel, diferenţierea creditul bancar de celelalte împrumuturi este determinată,
după caz, de sursa din care acestea provin, de destinaţia atribuită sau de riscul antrenat.
Sursele creditelor sunt, aşa cum am precizat, depozitele realizate de alte persoane sau
chiar din împrumuturi obţinute pe piaţa interbancară. Destinaţia creditului o constituie fie
acoperirea nevoilor pentru producţie sau comerţ, fie în alte cazuri, satisfacerea nevoilor
de consum. Riscul este cel de al treilea element specific care are la bază două noţiuni,
timpul şi încrederea, adică premisa acordării unui credit este că acesta se acordă pe baza
unei evaluări şi trebuie să fie restituit în termenul stabilit.
c) leasing financiar
Reglementarea acestei activităţi este asigurată prin dispoziţiile Ordonanţei nr.
51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing4. Începând cu data aderării
României la Uniunea Europeană, operaţiunile de leasing financiar sunt desfăşurate în mod
direct de instituţiile de credit, până la această dată, astfel de operaţiuni de leasing financiar
putând fi derulate prin societăţi distincte, constituite ca filiale în acest scop.
În considerarea definiţiei normative a leasingul-ului5, leasingul financiar este
1

Art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 469/2002.
C. A. Gheorghe, Drept bancar, op. cit., 2006, p. 135.
3
Art. 341.
4
Publicată în M. Of. nr. 224/30.08.1997, cu modificările şi completările ulterioare, actualmente
republicată în temeiul Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.
5
Conform art. 1 din O.G. nr. 51/1997, operaţiunilor de leasing presupun ca o parte, denumită
locator/finanţator, să transmită pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui
proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice,
denumită rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte
dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a
schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.
2
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operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe din următoarele condiţii:
- riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului
din momentul încheierii contractului de leasing;
- părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
- utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţă) pe care acesta o avea la data la
care opţiunea poate fi exprimată;
- perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din
durata normală de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este
transferat.
d) operaţiuni de plăţi
Chiar dacă O.U.G. nr. 99/2006 se limitează doar la a include categoria
operaţiunilor de plăţi în sfera activităţilor permise instituţiilor de credit, referiri în materie
sunt însă consacrate prin intermediul altor acte normative. Astfel, Regulamentul B.N.R.
nr.10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe
suport hârtie1 precizează, pentru activităţile ce intră sub incidenţa acestuia, prin
dispoziţiile art. 2 pct. 2-7 noţiunile de:
- plată, aceasta reprezentând orice operaţiune, atât de plată, cât şi de încasare,
rezultată în urma unei operaţiuni comerciale sau necomerciale, realizată de o unitate a
unei bănci sau organizaţii cooperatiste de credit pentru contul unui client al sau ori în
numele şi pentru contul său;
- plata fără numerar, aceasta reprezentând orice plată efectuată prin dispoziţie,
cesiune, transmitere (virament) în unitatea monetară naţionala (leu), fără însă a
întrebuinţa moneda în forma sa concretă (bilete de bancă şi moneda metalică);
- plata intrabancară, aceasta reprezentând o plată efectuată între două unităţi ale
unui participant;
- plata interbancară, aceasta reprezentând o plată efectuată între două unităţi care
nu aparţin aceluiaşi participant;
- plata locală, aceasta reprezentând o plată efectuată între două unităţi ale unor
participanţi, în toate cazurile cele doua unităţi fiind situate în aceeaşi localitate;
- plata intrajudeţeană, aceasta reprezentând o plată efectuată între două unităţi ale
unor participanţi, în toate cazurile cele două unităţi fiind situate pe teritoriul aceluiaşi
judeţ, dar nu în aceeaşi localitate;
- plata interjudeţeană, aceasta reprezentând o plată efectuată între două unităţi ale
unor participanţi, în toate cazurile cele două unităţi fiind situate pe teritoriul a două
judeţe.
În ceea ce priveşte plata cu numerar, Regulamentul B.N.R. nr. 10/2004 nu face
nicio menţiune, sensul acestui termen fiind însă consacrat prin dispoziţiile art. 2 alin.(2)
din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 privind controlul numerarului care intră sau iese
din Comunitate2. Astfel, noţiunea de numerar desemnează:
- instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător,
precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi
1
2

Republicat în M. Of. nr. 64 bis/ 29.03.1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la 26.10.2005.
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mandate poştale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricţii, întocmite pe numele
unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este
transferată în momentul transmiterii, precum şi instrumente incomplete (inclusiv cecuri,
bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;
- valută (bancnote şi monede în circulaţie), ca mijloc de schimb.
Plata cu numerar este efectuată de către instituţiile de credit prin intermediul
instrumentelor de plată sub formă de numerar.
e) emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit,
cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică
Opţiunea legiuitorului pentru categoria mijloacelor de plată a fost una de natură
exemplificativă, justificată şi de gradul de diversitate ce le caracterizează. Acestea pot
avea, după caz, fie o formă materială, atunci când sunt redate pe un suport de hârtie (spre
exemplu: cambia, cecul, biletul la ordin, cecurile de călătorie), fie o formă imaterială,
atunci când sunt redate pe suport electronic (spre exemplu, moneda electronică).
În materia mijloacelor de plată stocate pe suport material, facem unele precizări
asupra celor de tipul cecurilor de călătorie. Acestea sunt instrumente de plată în sumă
fixă emise de către o instituţie de credit, în monedă naţională sau în valută. Cecurile de
călătorie se adresează persoanelor care se deplasează în străinătate, fiind destinate
acoperirii cheltuielilor pentru bunuri şi/ sau servicii fără să fie necesară folosirea
numerarului. Titularul acestora are posibilitatea să le întrebuinţeze ca atare sau să le
transforme în numerar. În concret, acest mijloc de plată reprezintă promisiunea unei
instituţii de credit de a plăti o suma de bani posesorului filei de cec respective în numele
celui pentru care a fost emis cecul. Din punct de vedere al formelor sub care este
accesibil, cecul de călătorie poate fi la purtător, fără să fie specificat numele pe el, sau
poate fi nominal, atunci când este menţionat numele posesorului. De asemenea, cecurile
de călătorie sunt disponibile sub formă de carnete sau file, în diferite valute şi valori.
În ceea ce priveşte mijloacelor de plată de tip electronic, acestea fac obiectul unei
ample reglementării asigurate de Regulamentul B.N.R. nr. 6/2006 privind emiterea şi
utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile
cu aceste instrumente1.
În considerarea dispoziţiilor acestui act normativ, cu precădere a celor aplicabile
instituţiilor de credit, instrumentul de plată electronică desemnează acel instrument care
permite utilizatorului să efectueze operaţiuni specifice de plată electronică. Utilizatorul
poate fi, după caz:
- deţinătorul instrumentului de plată, adică orice persoană fizică sau juridică,
rezidentă sau nerezidentă, care, conform contractului încheiat cu emitentul, deţine un
instrument de plată electronică emis pe numele său sau, în cazul instrumentelor de plată
electronică cu acces la distanţă, deţine un nume de utilizator/parola/cod sau orice alt
element similar care să permită emitentului identificarea acestuia;
- o persoană fizică, recunoscută şi acceptată de către deţinător ca având acces la
unele sau la toate la toate drepturile conferite prin contract deţinătorului de către emitent.
Sunt considerate instrumente de plată electronică ce pot fi emise şi de categoria
reprezentată de instituţiile de credit, următoarele :
● cardurile
1

Publicat în M. Of. nr. 927/ 12.11.2006.
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Cardul este un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care
permite deţinătorului său să folosească disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont
deschis pe numele său la emitentul cardului şi/sau să utilizeze o linie de credit, în limita
unui plafon stabilit în prealabil, deschisă de emitent în favoarea deţinătorului cardului, în
vederea efectuării uneia sau mai multora operaţiuni specifice.
Normativ, sunt considerate operaţiuni specifice de plată electronică următoarele:
- retragerea sau depunerea de numerar de la terminale precum distribuitoarele de
numerar şi/sau ATM, de la ghişeele emitentului/instituţiei acceptante sau de la sediul unei
instituţii, obligată prin contract să accepte instrumentul de plată electronică, respectiv
încărcarea şi descărcarea unităţilor valorice în cazul monedei electronice;
- plata bunurilor achiziţionate şi/sau serviciilor prestate de comercianţii acceptanţi
şi/sau emitenţi, precum şi plata obligaţiilor către autorităţile administraţiei publice,
reprezentând impozite, taxe, amenzi, penalităţi etc., prin intermediul imprinterelor,
terminalelor POS, ATM sau prin alte medii electronice;
- transferurile de fonduri.
La rândul său, această categorie de instrumente de plată electronică permite
identificarea a cel puţin următoarelor tipuri de carduri, în raport de funcţiile acestora:
- cardul de debit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de
disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea
operaţiunilor specifice de plată electronică amintite;
- cardul de debit cu facilitate de descoperit de cont este cardul prin intermediul
căruia utilizatorul poate dispune, pentru efectuarea operaţiunilor specifice de plată
electronică amintite, pe lângă disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont
deschis la emitent, şi de o anumită sumă, respectiv o facilitate de descoperit de cont, în
limita unui plafon predeterminat, acordată, de regulă, în situaţia în care drepturile băneşti
ale deţinătorului sunt virate regulat în contul de card;
- cardul de credit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de
disponibilităţile băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi
permit utilizatorului efectuarea operaţiunilor specifice de plată electronică amintite, în
limita unui plafon stabilit în prealabil;
- cardul de numerar este cardul utilizabil doar la ATM sau la distribuitoare de
numerar pentru retragere de numerar.
● instrumentele de plată cu acces la distanţă
Instrumentul de plată cu acces la distanţă este un instrumentul care permite
utilizatorilor să aibă acces la fondurile aflate în contul deţinătorului şi prin intermediul
căruia se pot efectua plăţi către un beneficiar sau alt gen de operaţiuni de transfer de
fonduri. De regulă, acesta necesită un nume de utilizator ori un cod personal de
identificare/parolă sau orice altă dovadă a identităţii, necesară autentificării.
Această categorie de mijloace de plată electronică include:
- cardurile, altele decât cele ce fac parte din categoria instrumentelor de plată de tip
monedă electronică (indiferent dacă sunt de debit sau de credit):
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- aplicaţiile de tip internet-banking , home-banking şi mobile-banking3. În materia
operaţiunilor pe care utilizatorul acestor tipuri de instrumente de plată electronică le poate
efectua se înscriu:
- operaţiunile de transfer de fonduri, care îi conferă posibilitatea transmiterii
electronice a instrucţiunilor de plată din contul propriu şi a transcrierii mesajului dorit pe
ordinul de plată care va fi generat automat de system;
- operaţiunile de schimb valutar,
- constituirea de depozite;
- obţinerea de informaţii privind soldul conturilor şi al operaţiunilor efectuate.
● instrumentele de plată de tip monedă electronică (e-money)
Instrumentul de plată tip monedă electronică este un instrumentul de plată
electronică reîncărcabil sau nu, altul decât instrumentul de plată cu acces la distanţă, cum
ar fi un chip-card, o memorie a unui computer sau un alt dispozitiv electronic, pe care
sunt stocate electronic unităţi monetare, permitând deţinătorului său să efectueze
operaţiunile specifice de plată electronică, şi care este acceptat la plată şi de alte entităţi în
afara emitentului, valoarea monetară stocată pe instrument fiind în mod obligatoriu egală
cu suma primită de emitent de la deţinător, respectiv utilizator, după caz.
În sfera instrumentelor de plată electronică, instrituţiile de credit pot acţiona în
următoarele calităţi:
- ca emitent, atunci când emite şi pune la dispoziţie deţinătorului un instrument de
plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta;
- ca instituţie acceptantă, atunci când oferă comercianţilor acceptanţi servicii de
acceptare la plată a cardurilor şi/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică
(e-money), în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta şi comerciantul
acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar la ghişeele sale şi în reţeaua proprie
de terminale deţinătorilor.
Cele două calităţi nu se exclud, ci dimpotrivă:
- în cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituţia acceptantă
poate fi chiar emitentul instrumentului de plată;
- în cazul instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă de tipul
aplicaţiilor informatice home-banking, internet-banking şi mobile-banking, instituţia
acceptantă este întotdeauna şi emitentul instrumentului de plată electronică respectiv,
aceasta furnizând serviciile specifice acestor instrumente de plată electronică numai
deţinătorilor.
Punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică este posibilă numai după
ce instituţiile de credit emitente au notificat, în prealabil, de acestă operaţiune Banca
Naţională a României4 şi după ce a trecut termenul în care banca centrală poate să facă
1

2

Este acel instrument de plată cu acces la distanţă care se bazează pe tehnologia internet (world wide
web) şi pe sistemele informatice ale emitentului.
2
Este acel instrument de plată cu acces la distanţă care se bazează pe o aplicaţie software a emitentului
instalată la sediul deţinătorului, pe o staţie de lucru individuală sau în reţea.
3
Este acel instrument de plată cu acces la distanţă care presupune utilizarea unui echipament mobil
(telefon, PDA Personal Digital Assistant etc.) şi a unor servicii.
4
Conform dispoziţiilor art. 29 - art. 33 din Regulamentul B.N.R. nr. 6/2006. În mod similar, emitentul
unui instrument de plată electronică are obligaţia să notifice băncii centrale renunţarea la punerea în circulaţie
a unui instrument de plată electronică.

ACTIVITĂŢI PERMISE INSTITUŢIILOR DE CREDIT

109

opoziţie faţă de această intenţia a emitentului, respectiv a termen de 15 zile de la primirea
respectivei notificări. În vederea notificării amintite, emitentul va transmite Băncii
Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare documentele stabilite normativ
pentru fiecare categorie de instrumente de plată electronică. Eventualele modificări
asupra documentaţiei depuse se vor transmite băncii centrale în termen de 10 zile de la
data efectuării acestora.
În ceea ce priveşte administrarea mijloacelor de plată electronică de către
instituţiile de credit, aceasta se va face în considerarea drepturilor şi obligaţiilor trasate
normativ în materie prin legislaţia aplicabilă. Monitorizarea activităţii de plaţi cu
instrumente de plată electronică intră în sfera de competenţă a Băncii Naţionale a
României1.
f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente
Instituţiile de credit pot deveni girantul clienţilor săi prin intermediul scrisorii de
garanţie bancară. Aceasta nu este un instrument de plată efectiv, ci un înscris încheiat de
o instituţie de credit, în calitate de garant, cu un client al acesteia, în calitate de garantat,
prin care respectiva instituţie de credit îşi asumă obligaţia de a plăti o sumă de bani unui
terţ beneficiar, în calitate de creditor al garantatului, în eventualitatea în care acesta din
urmă nu o va face. Altfel spus, instituţia de credit garantează solvabilitatea clientului său.
Scrisoarea de garanţie bancară este documentul prin care instituţia de credit,
agreată de partener, garantează o plată sau o prestaţie, cu sau fără prezentarea
documentelor din care să rezulte că partea s-a conformat întocmai angajamentelor sale
contractuale2.
g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii,
cu:
1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin,
certificate de depozit;
2. valută;
3. contracte futures şi options financiare;
4. instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii;
5. valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile;
h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare,
prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii
legate de astfel de emisiuni;
i) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de
afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi
achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă;
j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
k) custodie şi administrare de instrumente financiare;
Sfera activităţilor prevăzute la pct. g) - k) acoperă serviciile de investiţii financiare
stabilite normativ, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la
art. 7 alin. (1) pct. 141 din O.U.G. nr. 99/2006.
1

În considerarea dispoziţiilor art. 9 - art.23, art. 36 - art. 41 din Regulamentul B.N.R. nr. 6/2006.
C.Kiriţescu, E. Dobrescu, Băncile-mică enciclopedie, Ed. Expert, Bucureşti, 1998, p.213, apud C. A.
Gheorghe, op. cit., 2006, p.152.
2
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Prin servicii de investiţii şi activităţi de investiţii pe baze profesionale se înţeleg
următoarele:
● Servicii şi activităţi de investiţii de tipul:
a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente
financiare;
b) executarea ordinelor în numele clienţilor;
c) tranzacţionarea pe cont propriu;
d) administrarea portofoliilor;
e) consultanţă de investiţii;
f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente
financiare în baza unui angajament ferm;
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare;
● Servicii conexe de tipul:
a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul
clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legatură cu acestea, cum ar fi administrarea
fondurilor sau garanţiilor;
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia
efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care
firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;
c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia
industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile
şi achiziţiile unor entităţi;
d) servicii de schimb valutar în legatură cu activităţile de servicii de investiţii
prestate;
e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare
generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
f) servicii în legatură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
g) serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe amintite legate
de activul suport al instrumentelor derivate1, în cazul în care acestea sunt în legatură cu
prevederile privind serviciile de investiţii şi conexe.
Sunt considerate instrumente financiare ce pot face obiectul serviciilor de investiţii
financiare derulate de instituţiile de credit următoarele:
a) valorile mobiliare;
b) instrumente ale pieţei monetare;
c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice
alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau
rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care
pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti;
e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice
alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau
pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de
neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
1

Precizate la pct. 141 lit. e), f), g) şi j) din actul normativ discutat.
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f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu
mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă
reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte
derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de
la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare
derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin
intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă
în mod regulat;
h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
j) contracte financiare pentru diferenţe;
k) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice
alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de
substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate
în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în
caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte
derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în
prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate,
ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în
cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin
intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă
în mod regulat.
l) intermediere pe piaţa interbancară
Piaţa interbancară reprezintă o componentă a pieţei monetare, alături de piaţa
titlurilor de creanţă, pe care operează instituţiile de credit, trezoreria statului, CEC Bank,
care au calitatea de creditori, dar şi de debitori în cazul completării fondurilor proprii.
m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul
creditării
n) închiriere de casete de siguranţă
Instituţii de credit pot oferi servicii de tipul casetelor pentru păstrarea valorilor.
Acest gen de servicii pus la dispoziţia clienţilor presupune încheierea cu aceştia a unui
contract de depozitare pe perioadă determinată. În temeiul acestui contract, instituţia de
credit tezaurizează în condiţii de maximă siguranţa şi confidenţialitatea diverse bunuri de
valoare ale clientilor în schimbul unui comision indiferent de valoarea bunului deţinut în
caseta de siguranţă. De asemenea, emite o chitanţă pentru bunurile lăsate în păstrare,
asumindu-şi astfel, răspunderea asupra acestora.
Acces la o cutie de valori nu poate avea decât persoana care a închiriat-o sau o
persoană împuternicită, aceasta putând să efectueze operaţiuni, după caz, de ridicare sau
introducere de valori, precum şi de consultarea valorilor. În acest sens, îi este predată
cheia de la caseta de siguranţă casierul instituţiei de credit având doar cheia de la dulapul
în care este postată respectiva casetă.
o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase, precum şi cu obiecte confecţionate
din acestea
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Potrivit cadrului normativ aplicabil , operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale
acestora şi cu pietre preţioase au ca obiect:
- fabricarea şi producerea de metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
- prelucrarea metalelor preţioase, aliajelor lor şi pietrelor preţioase, inclusiv
producerea de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea;
- vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase,
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
- introducerea în ţară, scoaterea din ţară şi tranzitul prin România de metale
preţioase şi de aliaje ale acestora, precum şi de pietre preţiose;
- marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;
- prestarea de servicii care are ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora şi
pietre preţioase;
- utilizarea în interes industrial a metalelor preţioase şi aliajelor acestora;
- vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, precum şi intermedierea unor astfel de
operaţiuni cu monede din metale preţioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se
desfăşoară ca activităţi permanente;
- orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect
metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase.
Acestea operaţiuni vor putea fi derulate de instituţiile de credit numai în baza unei
autorizaţii care se eliberează pe perioadă nedeterminată de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor şi este vizată anual de către această instituţie. De asemenea, tot
ea poate suspenda autorizaţia acordată pentru efectuarea de operaţiuni cu metale
preţioase, cu aliajele acestora, cu pietre preţioase, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6
luni, în cazul încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase, aliajelor
acestora şi a pietrelor preţioase. Repetarea încălcării prevederilor legale privind circulaţia
metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase duce la retragerea definitivă
a autorizaţiei2.
Instituţiile de credit au obligaţia să asigure o evidenţă strictă a acestor operaţiuni, în
considerarea legislaţiei aplicabile în materie. Controlul evidenţei este exercitat de către
organele abilitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi
În sensul dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din O.U.G. nr. 99/2006, termenul de
participaţia înseamnă :
- fie deţinerea unor drepturi în capitalul unei entităţi, reprezentate sau nu prin
titluri, care prin crearea unei legături durabile cu acea entitate sunt destinate să contribuie
la activităţile acesteia;
- fie deţinerea, în mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot
sau din capitalul unei entităţi.
Participaţia calificată presupune o participaţie directă sau indirectă într-o entitate,
care reprezintă 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entităţii sau
1
Legea nr. 261 pentru aprobarea O.U.G. nr. 190/2002 privind regimul metalelor preţioase în România,
publicată în M. Of. nr. 313/13.05.2002, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Ordonanţa nr.
24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România.
2
Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizaţiei ori de
respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
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care face posibilă exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării entităţii
respective1.
Mai mult decât atât sunt impuse normativ2 anumite limitele în materia
participaţiilor calificate. Astfel, valoarea unei participaţii calificate a unei instituţii de
credit, persoană juridică română, într-o entitate, alta decât o instituţie de credit, o instituţie
financiară, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce
desfăşoară activităţi care reprezintă o prelungire directă a activităţii bancare, cum ar fi
leasing, factoring, administrare de fonduri de investiţii, sau care prestează servicii
auxiliare activităţii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, ori desfăşoară alte
activităţi similare, nu poate să depăşească 15% din fondurile sale proprii3. Valoarea totală
a participaţiilor calificate ale instituţiei de credit, persoană juridică română, în entităţile
amintite anterior nu poate depăşi 60% din fondurile sale proprii.
Cele două categorii de limitele nu pot fi depăşite decât în cazuri excepţionale,
situaţie în care Banca Naţională a României dispune instituţiei de credit să-şi majoreze
fondurile proprii sau să întreprindă alte măsuri similare. În acest caz, participaţiile
calificate se notifică băncii centrale în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către
instituţia de credit, persoană juridică română4.
Nu constituie participaţii calificate, în sesul discutat anterior, şi nu sunt luate în
calculul limitelor precizate:
- deţinerile temporare de acţiuni în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau
restructurare financiară ori în cursul normal al unei operaţiuni de subscriere sau deţinerile
temporare de acţiuni în numele instituţiei de credit, persoană juridică română, dar pe
contul altor persoane;
- investiţiile în acţiuni care nu întrunesc caracteristicile unei imobilizări financiare.
Va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României dobândirea de
către instituţia de credit, persoană juridică română, a oricărei participaţii calificate într-o
entitate dintr-un stat terţ dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare
prudenţială a instituţiei de credit, persoană juridică română, conform reglementărilor
aplicabile. În aceast caz, criteriile consacrate normativ ce vor sta la baza evaluării
intenţiei de dobândire a participaţiilor calificate au în vedere următoarele:
- dobândirea participaţiei calificate să nu supună instituţia de credit, persoană
juridică română, la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri
eficiente pe bază consolidată;
- instituţia de credit, persoană juridică română, să dispună de suficiente resurse
financiare şi de natură organizatorică pentru dobândirea şi administrarea participaţiei
calificate.
În cazul instituţiilor de credit de tipul băncilor de economisire şi creditare în
domeniul locativ, cadrul normativ5 reglementează posibilitatea acestora de a deţine
participaţii, însă exclusiv la capitalul societăţilor comerciale al căror obiect de activitate
1

Art. 7 alin. (1) pct. 17 din O.U.G. nr. 99/2006.
Art. 143 din O.U.G. nr. 99/2006.
3
În aceste entităţi, instituţiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi participaţii calificate
dacă în acest fel respectiva instituţie de credit poate exercita controlul asupra entităţii respective.
4
Obligaţia notificării este valabilă pentru orice participaţie calificată dobândită de instituţiile de credit,
cu excepţia cazurilor când respectiva participaţie calificată este supusă aprobării băncii centrale potrivit legii.
5
Art. 307 din O.U.G. nr. 99/2006.
2
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cuprinde activităţi în domeniul locativ şi care desfăşoară preponderent astfel de activităţi,
în limita unei treimi din capitalul social al acestora şi cu respectarea limitelor în matria
valorii totale a participaţiilor calificate1. O participaţie mai mare este permisă doar la
capitalul social al altor bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, cu condiţia
ca totalul participaţiilor la astfel de societăţi să nu depăşească 20% din fondurile proprii
ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ.
În schimb, instituţiile emitente de monedă electronică nu pot deţine participaţii în
alte entităţi, cu excepţia celor al căror obiect de activitate constă exclusiv în furnizarea de
servicii operaţionale sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de monedă
electronică de către instituţia emitentă de monedă electronică în cauză2.
r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu
domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează
respectivele activităţi, dacă este cazul
În completarea activităţilor detaliate anterior (lit. a - lit. r), dispoziţiile art. 20 din
O.U.G. nr. 99/2006 stipulează că instituţiile de credit mai pot desfăşura şi alte activităţi,
permise potrivit autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, după cum urmează:
a) operaţiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor
entităţi din cadrul grupului din care face parte instituţia de credit;
b) operaţiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/sau
imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţilor financiare;
c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deşi nu sunt conexe activităţii
desfăşurate, reprezintă o prelungire a operaţiunilor bancare.
Pentru aceste trei categorii de activităţi, dispoziţiile legale instituie două condiţii
cumulative, respectiv:
- să fie compatibile cu cerinţele activităţii bancare, în special cu cele referitoare la
menţinerea bunei reputaţii a instituţiei de credit şi protejarea intereselor deponenţilor;
- nivelul total al veniturilor obţinute din aceste activităţi să nu depăşească 10% din
veniturile obţinute de o instituţie de credit din activităţile permise potrivit art. 18 din
O.U.G. nr. 99/2006.
Activităţi neautorizabile permise instituţiilor de credit. Relativ la activităţile ce
pot fi efectuate de instituţiile de credit, fără a fi necesară autorizare în acest sens, aceastea
vizează categorii de operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile şi numai dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii normative:
a) operaţiunile sunt necesare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţilor pentru
care instituţia de credit a fost autorizată, şi în măsura în care bunurile respective sunt
necesare în acest scop;
b) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile destinate perfecţionării
pregătirii profesionale a salariaţilor, organizării unor spaţii de odihnă şi recreare sau
asigurării de locuinţe pentru salariaţi şi familiile acestora;
c) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobândite în urma executării
creanţelor, cu respectarea, în privinţa operaţiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri,
a condiţiilor analizate de categoria dezbătută anterior privind compatibilitatea cu cerinţele
activităţii bancare şi nivelul total al veniturilor obţinute din aceste activităţi .
1
2

Respectiv cele consacrate de art. 143, amintite mai sus.
Conform art. 325 din O.U.G. nr. 99/2006.
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Particularităţile activităţilor permise categoriilor instituţiilor de credit.
Instituţii de credit de tipul băncilor, în considerarea vocaţiei lor universale, pot desfăşura
oricare dintre activităţile permise, în condiţiile legii, instituţiilor de credit, analizate mai
sus. Particularităţi ale activităţilor pe care le pot include în obiectul de activitate apar însă
în cazul celorlalte tipuri de instituţiilor de credit, specializate, cărora le sunt incidente, de
la o categorie la alta, o serie de reguli speciale consacrate prin dispoziţiile O.U.G. nr.
99/2006. Astfel:
● Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ sunt instituţii de credit
specializate în finanţarea pe termen lung a domeniului locativ şi au ca obiect principal de
activitate economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
În limita autorizaţie, această categorie de instituţii de credit poate desfăşura
următoarele activităţi1:
a) economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Această
activitate constă în acceptarea de depozite de la clienţi şi acordarea acestora de credite cu
dobândă fixă din sumele acumulate pentru activităţi în domeniul locativ2. Creditul cu
dobândă fixă obţinut de către client în condiţiile contractului de economisire-creditare3
reprezintă o finanţare în baza contractului de economisire-creditare.
b) finanţarea anticipată şi finanţarea intermediară, pe baza contractelor de
economisire-creditare.
Finanţarea anticipată reprezintă creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care
nu a acumulat încă suma minimă de economisire stabilită de banca de economisire şi
creditare în domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare şi în cazul căruia se
achită doar dobânda4.
1

Prevăzute de art. 292 din O.U.G. nr. 99/2006.
Potrivit dispoziţiilor art. 290 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006, activităţile în domeniul locativ reprezintă:
1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu
destinaţie preponderent locativă;
2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu
destinaţie preponderent locativă, cu condiţia să fie folosite ca spaţii locative;
3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de
imobile cu destinaţie preponderent locativă;
4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii
altor imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, în limita cotei deţinute de spaţiile locative din
totalul construcţiei poziţionate pe teren;
5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de
locuinţe;
6. preluarea unor creanţe legate de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 1-5;
7. construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, dacă acestea sunt legate de
construcţia de locuinţe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea
acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;
8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaş în scopul modernizării locuinţei.
3
Denumit normativ şi contract de economisire-creditare acesta materializează angajamentul părţilor
în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar
banca de economisire şi creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condiţiile de repartizare a
creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activităţi în domeniul locativ,
care reprezintă diferenţa dintre suma totală contractată şi suma economisită incluzând dobânzile şi primele
acordate clientului.
4
Acesta se va transforma în credit cu dobândă fixă în momentul îndeplinirii tuturor condiţiilor de
repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare.
2
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Finanţarea intermediară reprezintă creditul cu dobânda pieţei acordat clientului
care a acumulat suma minimă de economisire stabilită prin contractul de
economisire-creditare, dar nu îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute în contractul de
economisire-creditare şi în cazul căruia se achită doar dobânda1.
c) acordarea de credite pentru activităţi în domeniul locativ;
d) administrarea de portofolii de credite şi intermedierea de credite pe contul
terţilor, dacă aceste credite sunt destinate finanţării unor activităţi în domeniul locativ;
e) emiterea de garanţii pentru acele tipuri de credite obţinute de o persoană, pe care
băncile de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;
f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit
reglementărilor Băncii Naţionale a României;
g) acordarea de credite societăţilor comerciale la care băncile de economii pentru
domeniul locativ deţin participaţii2;
h) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;
i) operaţiuni de plăţi;
j) consultanţă financiar-bancară;
k) operaţiuni de mandat cu specific financiar-bancar;
l) alte activităţi premise instituţiilor de credit, potrivit reglementărilor generale3, în
măsura în care acestea susţin realizarea obiectului de activitate.
O altă restricţie aplicabilă activităţii desfăşurate de această categorie de subiecte de
drept constă în aceea că, totalul creanţelor decurgând din creditele şi angajamentele
prevăzute la lit. c) şi, respectiv la lit. e), nu poate depăşi nivelul reglementat de banca
centrală din valoarea aferentă finanţărilor în baza contractelor de economisire-creditare şi
a finanţărilor acordate potrivit lit. b).
De asemenea, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot cesiona
creanţele decurgând din finanţări în baza contractului de economisire-creditare, inclusiv
garanţiile aferente, numai în condiţiile în care sumele obţinute din cesiune sunt utilizate
pentru desfăşurarea activităţii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru
domeniul locativ şi pentru finanţarea anticipată şi intermediară.
● Băncile de credit ipotecar, ca instituţii de credit specializate, au ca obiect
principal de activitate desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de acordare de credite
ipotecare pentru investiţii imobiliare şi atragerea de fonduri rambursabile de la public prin
emisiune de obligaţiuni ipotecare.
Obiectul de activitate al aceastei categorii, în considerarea specificului amintit
anterior, va putea include activităţile premise instituţiilor de credit, potrivit
reglementărilor generale4, sub condiţia ca acestea să susţină activitatea de acordare de
credite ipotecare şi emisiune de obligaţiuni ipotecare, urmând a fi desfăşurate în limita
autorizaţiei acordate. De la această condiţionare face însă excepţie activitatea de atragere
de depozite derulată de băncile de credit ipotecar5.
1
Acesta se va transformă în credit cu dobandă fixă în momentul îndeplinirii tuturor condiţiilor
prevăzute în contractul de economisire-creditare.
2
Cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 307 din O.U. G. nr. 99/2006.
3
Prin dispoziţiile art. 18 din O.U.G. nr. 99/2006.
4
Potrivit dispoziţiilor art.18, art. 20 şi art. 22 din O.U.G. nr. 99/2006.
5
Art. 318 din O.U.G. nr. 99/2006.
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● Instituţiile emitente de monedă electronică, ca instituţii de credit specializate în
emiterea de monedă electronică, au un obiect de activitate limitat la desfăşurarea
activităţii de emitere de monedă electronică şi la prestarea următoarelor servicii1:
- servicii financiare şi ne-financiare strâns legate de activitatea de emitere de
monedă electronică, cum ar fi: administrarea de monedă electronică prin îndeplinirea
unor funcţii operaţionale şi a altor funcţii conexe legate de emiterea de monedă
electronică, emiterea şi administrarea altor mijloace de plată, fără ca prin aceasta să se
acorde credit sub orice formă;
- servicii de stocare a informaţiilor pe un suport electronic în numele unor instituţii
publice sau al altor entităţi.
Atragerea de fonduri în scopul emiterii de monedă electronică nu este considerată
atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile2, dacă fondurile primite sunt
transformate imediat în monedă electronică.
De asemenea, este instituită normativ3 în sarcina instituţiilor emitente de monedă
electronică obligaţia ca, în perioada de valabilitate pentru care a fost emisă moneda
electronică, să o răscumpere4, la cererea deţinătorilor, la o valoarea egală cu valoarea
acesteia existentă în sold. Răscumpărarea se realizează prin schimbarea valorii sale în
numerar sau prin transfer în cont, fără reţinerea altor taxe şi comisioane în afara celor
strict necesare efectuării operaţiunii de răscumparare.
● Organizaţiile cooperatiste de credit, ca instituţii de credit specializate, desfăşoară
activităţi specifice instituţiilor de credit, potrivit legii, în scopul întrajutorării membrilor
acestora. Astfel, activitatea în cadrul unei reţele cooperatiste este guvernată de regula
desfăşurării sale preponderent şi cu prioritate în interesul membrilor cooperatori,
respectiv al organizaţiilor cooperatiste de credit afiliate la casa centrală.
În raport de activităţile permise instituţiilor de credit, potrivit dispoziţiilor generale,
cooperativele de credit nu pot avea în obiectul de activitate următoarele operaţiuni5:
- leasing financiar;
- tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
a) instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin,
certificate de depozit;
b) contracte futures şi options financiare;
c) instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii;
- participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin
subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de
astfel de emisiuni;
- administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta;
- prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării;
- operaţiuni cu metale şi pietre preţioase, precum şi cu obiecte confecţionate din
acestea;
1

Art. 323 din O.U.G. nr. 99/2006.
În sensul consacrat de dispoziţiile art. 5 din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Art. 326 din O.U.G. nr. 99/2006.
4
Contractele încheiate de instituţiile emitente de monedă electronică cu deţinătorii trebuie să prevadă
în mod clar condiţiile de răscumpărare a monedei electronice. Contractele pot prevedea un prag minim de
răscumpărare, care nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 10 euro.
5
Conform dispoziţiilor art. 340 din O.U.G. nr. 99/2006.
2
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- dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi.
Celelalte activităţi permise instituţiilor de credit vor fi desfăşurate de cooperativele
de credit în limita autorizaţiei acordate şi cu respectarea unor condiţii speciale. Astfel:
- activitatea de atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile se face de de
la membrii acestora, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte entităţi, care
domiciliază, au resedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară
activitate, în raza teritorială de operare a cooperativei de credit.
- activitatea de acordere de credite este efectuată urmând o succesiune specifică,
respectiv :
a) membrilor acestora, care au prioritate;
b) persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entităţi fără personalitate
juridică, ce domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi
desfăşoară activitate, în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, la un nivel
care să nu poate depăşi însă 25% din activele cooperativei de credit.
De asemenea, cooperativele de credit pot să deruleze credite, în numele şi pe contul
statului, din surse puse la dispoziţie, destinate categoriilor de persoane amintite anterior
şi/sau destinate finanţărilor unor proiecte de dezvoltare/reabilitare a activităţilor
economice şi sociale din raza teritorială de operare a cooperativei de credit.
Spre deosebire de cooperativele de credit, obiectul de activitate al caselor centrale
poate conţine1, în limita autorizaţiei acordate, oricare dintre activităţile permise, în
general, unei instituţii de credit. Activitatea acestei categorii trebuie să fie desfăşurată în
principal şi cu preponderenţă în interesul cooperativelor de credit afiliate şi pentru
asigurarea adecvării capitalului la riscuri şi a lichidităţii la nivelul întregii reţele.
În materia creditelor pe care le poate acorda, o particularitate a prezentei categorii
de instituţii de credit o reprezintă faptul că respectivele credite, în cazul în care sunt
acordate de casa centrală persoanelor juridice, altele decât cooperativele de credit afiliate,
nu pot depăşi 20% din activele casei centrale.
Activităţi interzise instituţiilor de credit. În raport de cadrul legislativ ce
consfinţeşte operaţiunile în care este interzisă angajarea instituţiile de credit, persoane
juridice române, distingem:
● Operaţiuni interzice în baza dispoziţiilor O.U.G. nr. 99/2006. Conform acestui
act normativ, instituţiile de credit nu pot desfăşura activităţi ce presupun:
- gajarea propriilor acţiuni pe contul datoriilor instituţiilor de credit;
- acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni
emise de instituţia de credit însăşi sau de o altă entitate aparţinând grupului din care face
parte instituţia de credit;
- atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la
public, când instituţia de credit se află în stare de insolvenţă.
● Operaţiuni interzise prin alte acte normative. Dintre acestea, avem în vedere
activităţile de participare a instituţiilor de credit la operaţiuni de spălare a banilor şi
susţinerea financiară a terorismului, nu de puţine ori între aceste existând relaţii de
interdependenţă.
Lupta împotriva drogurilor a dus la adoptarea unor măsuri legislative prin care se
încearcă înlăturarea posibilităţii traficanţilor de a ascunde originea fondurilor. Traficanţii
1

Conform dispoziţiilor art. 346 din O.U.G. nr. 99/2006.
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foloseau sistemul bancar în mod eficient datorită secretului bancar care interzicea
băncilor să divulge informaţii cu privire la clientelă1.
Astfel, la nivel comunitar, pentru a răspunde acestor preocupări din domeniul
spălării banilor, a fost adoptată Directiva nr. 91/308/CEE din 10 iunie 1991 pentru
prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor2. Aceasta solicita
statelor membre să interzică spălarea banilor şi să oblige sistemul financiar, cuprinzând
instituţiile de credit şi o gamă largă de alte instituţii financiare, la identificarea clienţilor,
ţinerea unor evidenţe corespunzătoare, stabilirea unor proceduri interne de formare a
personalului şi de prevenire a spălării banilor, precum şi de raportare a oricăror indicii de
spălare a banilor autorităţilor competente.
La nivel naţional, prin intermediul Legii nr. 656/20023 s-a reglementat activitatea
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, dar şi măsurile de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, dispoziţiile acestui act normativ fiind aplicabile
şi instituţiilor de credit.
De asemenea, calitatea României de aliat NATO a determinat participarea sa prin
toate mijloacele la combaterea terorismului internaţional, printre acestea înscriindu-se şi
adoptarea la nivel naţional a unei legislaţii adecvate acestui scop.4 În raport de tematica
abordată, un rol important a avut Rezoluţiei5 nr. 1373/2002 a Consiliului de Securitate al
O.N.U. privind combaterea terorismului internaţional prin ale cărei dispoziţii statua ca
toate statele:
- să prevină şi să suprime finanţarea actelor teroriste;
- să incrimineze asigurarea sau colectarea voită de fonduri de către conaţionalii lor
ori pe teritoriul lor, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intenţia ca fondurile să fie
autorizate sau având cunoştinţă că acestea urmează să fie utilizate în scopul săvârşirii de
acte teroriste;
- să îngheţe fără întârziere fondurile şi alte bunuri financiare ori resurse economice
ale persoanelor care comit sau încearcă să comită acte teroriste ori care participă sau
facilitează comiterea de acte teroriste, precum şi alte asemenea fonduri;
- să interzică naţionalilor sau persoanelor şi entităţilor din teritoriile lor de a pune la
dispoziţie, în mod direct sau indirect, orice fonduri, bunuri financiare sau resurse
1

I. Turcu, T. Boboc Enoiu, art.cit., p. 24.
Publicată în JO l 166 din 28.06.1991, aşa cum a fost modificată prin Directiva 2001/97/CE a
Parlamentului şi a Consiliului (JO L 344/28.12.2001). În octombrie 2005 a fost adoptată Directiva
2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului,cu relevanţă însă numai pentru statele membre participante la
SES.
3
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în M. Of. nr. 904 din
12.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
4
Reţinem în acest sens Legea nr. 206 privind punerea în aplicarea unor sancţiuni internaţionale,
publicată în M. Of. nr. 601/12.07.2005. Aceasta reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către
România, a unor sancţiuni internaţionale instituite prin rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi destinate menţinerii păcii
şi securităţii internaţionale şi a unor sancţiuni internaţionale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene,
adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comune.
5
Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr.206/2005 rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, adoptate în baza cap. VII al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, sunt direct aplicabile,
constituind în mod direct drepturi şi obligaţii pentru instituţiile publice şi subiectele de drept intern.
2
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economice ori servicii financiare sau alte servicii asemănătoare în beneficiul persoanelor
care comit, încearcă să comită, facilitează sau participă la comiterea actelor teroriste, al
entităţilor aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea.
În considerarea acestor precizări, operaţiunile în materia discutată se materializează
în diverse forme de interdicţii, după caz, consacrate astfel:
A. Prin intermediul dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 au fost definite activităţile de
spălarea banilor1 şi de finanţarea actelor de terorism2, reglementările în materie fiind
incidente şi categoriei reprezentate de instituţiile de credit, persoane juridice române,
precum şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine.
În materia interdicţiilor institute categoriei reprezentate de instituţiile de credit
amintim de:
- interdicţia de a nu intra în relaţii de corespondent cu o bancă fictivă3 sau cu o
instituţie de credit despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile
şi dacă au astfel de relaţii le vor termina;
- interdicţia de a nu deschide şi de a nu opera conturi anonime, respectiv conturi
pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută şi evidenţiată în
mod corespunzător.
De asemenea, în raport de activitatea infracţională analizată, instituţiile de credit le
incumbă o serie de obligaţii, în desfăşurarea activităţii lor, dintre care amintim de:
- obligaţia de a adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării
actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, de a aplica măsuri-standard,
simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea,
după caz, şi a beneficiarului real4;
- obligaţia de a desemna anumite persoane cu atribuţii speciale în materie. În acest
sens instituţiile de credit trebuie să desemneze una sau mai multe persoane care au
responsabilităţi în aplicarea actului normativ analizat, ale căror nume vor fi comunicate
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu precizarea naturii şi
limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate în
materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau
1

Aceasta desemnează infracţiunea prevăzută la art. 23 din Legea nr. 656/2002 constând, după caz, în:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul
ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit
infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau
a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de
infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
2
Aceasta desemnează infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, respectiv: (1) Punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri mobile sau
imobile ori efectuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se
sancţionează cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau
imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea
nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
3
Conform art. 2 lit. i), are acest statut o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară activitate
echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, respectiv conducerea şi
administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un
grup financiar reglementat.
4
Art. 81.
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operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de
conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de
spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a
angajaţilor1. Instituţiile de credit au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate
subordonat conducerii executive care coordonează implementarea politicilor şi
procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi. Persoanele astfel desemnate vor
răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite normativ.
- obligaţia de informare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor, care se va efectua, după caz:
a ) anterior efectuării anumitor tranzacţii, respectiv:
- dacă salariatul unei instituţii de credit are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să
fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, trebuie să
informeze persoana desemnată în condiţiile legii, care va analiza informaţiile primite.
Dacă există suspiciunile motivate rezonabil aceasta va sesiza imediat instituţia amintită.
Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării
operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore2. Suma pentru care s-a dispus suspendarea
operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a
dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. Dacă Oficiul consideră că
perioada amintită nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui
termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării
efectuării operaţiunii cu cel mult 72 de ore3. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune
încetarea suspendării operaţiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie se comunică de îndată Oficiului. Acesta trebuie să comunice instituţiilor de
credit în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operaţiunii ori, după caz,
măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut, instituţiile de credit vor putea
efectua operaţiunea.
b) ulterior efectuării anumitor tranzacţii, respectiv:
- dacă s-a efectuat o operaţiunea, despre care instituţia de credit are cunoştinţă că
scopul său este spălarea banilor, deoarece realizarea sa se impunea a fi efectuată imediat
sau pentru că neefectuarea ei ar fi zădărnicit eforturile de urmărire a beneficiarilor
tranzacţiei suspecte. În acest caz persoanele sunt obligate să informeze Oficiul de îndată,
despre tranzacţia efectuată, dar nu mai târziu de 24 de ore, precizând şi motivul pentru
care nu au făcut informarea;
- dacă se constată că o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în
contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru
tipul operaţiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, atunci când există suspiciuni că
abaterile de la normalitate au ca scop spălărea banilor sau finanţarea actelor de terorism;
1
Potrivit art. 14 alin. (4) instituţiile de credit trebuie să informeze toate sucursalele şi filialele lor
situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor astfel stabilite.
2
În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima
zi lucrătoare.
3
În cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima
zi lucrătoare.
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- obligaţia de raportare a anumitor operaţiuni Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor. Persoana desemnată de instituţia de credit, în condiţiile
amintite mai sus, trebuie să raporteze Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea
operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai
multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. Obligaţia de raportare se aplică şi
transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 15.000 euro. Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare următoarele
operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de
credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi trezoreria statului, între
Banca Naţională a României şi trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot
stabili, la propunerea plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare
amintite, pe durată determinată.
B. Prin dispoziţiile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului este abordată problematica prevenirii finanţării actelor de terorism din
perspectiva operaţiunilor financiar-bancare. În acest sens, prin intermediul art. 23 sunt
interzise operaţiunile financiar-bancare între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi între
nerezidenţi, constând în operaţiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv
operaţiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise
de Banca Naţională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori
juridice prevăzute în reglementări1. Activele respectivelor persoane sunt blocate, fiind
interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară. Personalul instituţiilor
financiar-bancare are obligaţia de a refuza efectuarea acestor operaţiuni şi de a sesiza de
îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.
În temeiul acestui act normativ a fost înfiinţat şi Sistemul naţional de prevenire şi
combatere a terorismului, la care participă autorităţi şi instituţii publice2, printre care şi
Banca Naţională a României. În cadrul acestuia funcţionează Centrul de coordonare
operativă antiteroristă căruia îi sunt transmise listelor cuprinzând persoanele fizice şi
juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, altele decât cele
menţionate mai sus, întocmite şi actualizate în condiţiile legii. Aceste liste sunt transmise
Ministerului Finanţelor Publice, care întocmeşte o listă unică, pe baza listelor transmise
de Centrul de coordonare operativă antiteroristă, pe care o supune spre aprobare
Guvernului.
Relevanţa acesteia, în ceea ce priveşte instituţiile de credit, constă în faptul că
operaţiunile financiar-bancare interzice, amintite mai sus, dacă sunt efectuate pentru sau
în contul persoanelor înscrise în lista respectivă, sunt supuse autorizării prealabile a
Băncii Naţionale a României, a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, după caz.
1
Acestea se regăsesc în anexa la O.U.G. nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării
sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002. Anexa
amintită se completează şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informaţiilor primite
de la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, în
baza cererii Ministerului Economiei şi Finanţelor. Completarea şi actualizarea se fac, în măsura posibilului,
cu date de identificare a persoanelor fizice şi juridice, precum naţionalitatea, cetăţenia, data şi locul naşterii,
în cazul persoanelor fizice, şi sediul, naţionalitatea şi numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.
2
Art. 6 alin. (2).
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Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a sesiza conducerea
instituţiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operaţiuni
financiar-bancare supuse acestui gen de autorizare. Acestea vor prezenta de îndată băncii
centrale, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor documentaţia privind operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării, care
în termen de 5 zile de la prezentarea documentaţiei, emite autorizarea operaţiunii
respective sau, după caz, refuză emiterea autorizării şi sesizează Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
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CAPITOLUL V
INSTITUŢII SPECIFICE
I. Riscul bancar şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane
juridice române
I.1. Aspecte introductive. Abordarea de o manieră corelată a celor două instituţii
juridice este motivată de faptul că banca centrală asigură supravegherea prudenţială a
instituţiilor de credit, persoane juridice române, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor
specifice activităţii bancare.
De asemenea, Banca Naţională a României realizează şi propria evaluare a
riscurilor la care instituţia de credit este sau poate fi expusă, iar pe baza acestei evaluări,
dar şi a altor verificări pe care este competentă a le efectua, determină în ce măsură cadrul
de administrare, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de respectiva
instituţie de credit, şi fondurile proprii deţinute de aceasta asigură o administrare prudentă
şi o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al instituţiei de credit.
Astfel, autoritatea amintită urmăreşte realizarea unei comunicări eficiente cu
fiecare instituţie de credit care să asigure o cunoaştere aprofundată a activităţii,
organizării şi procesului intern al instituţiei de credit de evaluare a adecvării capitalului la
profilul său de risc.
I.2. Riscul bancar.
I.2.1.Noţiune şi clasificare. Riscul bancar este elementul de incertitudine care
poate afecta activitatea societăţii bancare sau derularea unei operaţiuni
economico-financiare a acesteia1.
Existenţa unor riscuri în activitatea instituţiilor de credit este inerentă, acestea
putând fi clasificate în trei categorii: riscuri financiare, riscuri comerciale şi riscuri de
mediu.
Riscurile financiare, specifice operaţiunilor de creditare derulate de instituţiile de
credit, sunt următoarele:
● riscul de credit;
● riscul ratei dobânzii;
● riscul de lichiditate poate fi un risc de neplată care constă în întârzierea plăţii ori
neplata în totalitate a capitalului şi/sau dobânzilor;
● riscul de schimb valutar;
● riscul insolvabilităţii poate rezulta din nefructificarea sumelor constituite de către
clienţi; aşadar în acelaşi timp instituţia de credit primeşte sume de bani cu titlu de depozit
acordând în dobândă, însă în acelaşi timp din aceste fonduri trebuie să acorde credite cu
dobândă; diferenţa dintre aceste dobânzi poate crea dificultăţi instituţiei de credit2 .
Riscurile comerciale rezultă din imposibilitatea instituţiilor de credit de a se
adapta la noile servicii şi produse necesare pe piaţă, putând fi de tipul:
1
2

F. Coman, Control şi audit bancar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 113.
I. Turcu, Drept bancar,vol.I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 50.
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● riscul de produs este riscul generat de evoluţia nefavorabilă a unui produs;
● riscul de piaţă este generat de dependenţa instituţiei de credit de o anumită sau
de anumite pieţe, adică produsele acestora se referă la clienţii dintr-un anumit domeniu,
astfel că evoluţia nefavorabilă a acelui domeniu va afecta şi instituţia de credit respectivă.
● riscul de imagine este generat imaginea negativă a instituţiei de credit faţă de
clienţii săi ca urmare a modului de servire etc.
Riscurile de mediu sunt cele în privinţa cărora instituţiile de credit au soluţii
limitate, respectiv :
● riscul de delict când este rezultatul unor infracţiuni furt, delapidare etc.;
● riscul economic este legat de nivelul economic al ţării sau de anumite evenimente
ce influenţează întreaga economie a ţării;
● riscul competiţional determinat de identitatea produselor şi serviciilor a mai
multor instituţii de credit;
● riscul de reglementare poate fi rezultatul, direct sau indirect, al unui act
normativ.
În etapa actuală, clasificarea riscurilor beneficiază chiar de o consacrare normativă,
dispoziţiile O.U.G. nr. 99/2006 făcând referire expresă la riscul de credit, riscurile de
piaţă şi riscul operaţional.
I.2.2.Cerinţe pentru acoperirea riscurilor. Sub aspect normativ, acestea sunt
instituite prin dispoziţiile din O.U.G. nr. 99/20061, atât la nivel general, pentru orice
instituţie de credit, cât şi la un nivel nuanţat, pentru anumite categorii de astfel de la
entităţi2, particularizări în materie fiind însă cuprinse şi în alte reglementări3.
Într-o abordare sintetică, cerinţele pentru acoperirea riscurilor reglementate de
prevederile O.U.G. nr. 99/2006, se referă la obligaţia instituţiilor de credit:
- de a menţine fondurile proprii la un nivel adecvat;
- de a respecta în permanenţă cerinţele privind expunerile mari stabilite prin
reglementări;
- de a se conforma regulilor în materia participaţiilor calificate pe care le pot
deţine;
- de a se conforma altor cerinţe prudenţiale stabilite de banca centrală.
Dintre reglementările particulare aplicabile în materia analizată, reţinem
dispoziţiile care consacră obligativitatea instituţiile de credit de a lua măsuri pe linia
administrării cel puţin a următoarelor riscuri semnificative: riscul de credit şi riscul de
credit al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul din securitizare, riscul
de piaţă, riscul de rată a dobânzii ce apare din activităţile care sunt în afara portofoliului
de tranzacţionare, riscul operaţional şi riscul de lichiditate. Astfel, în domeniul
administrării riscurilor semnificative, structura de conducere a instituţiilor de credit
trebuie să aprobe şi să revizuiască periodic strategiile şi politicile pentru asumarea,
1

Art. 122 – art. 151
Art. 380 - art. 383.
3
Spre exemplu: Regulamentul B.N.R. nr. 23 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi
tratamentul riscurilor, precum şi la criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi
evaluarea acestora, publicat în M. Of. nr. 1035 bis / 28.12.2006; Norma B.N.R. nr. 12 privind supravegherea
solvabilităţii şi expunerile mari ale instituţiilor de credit, publicată în M. Of. nr. 51/21.01.2004, cu
modificările şi completările ulterioare; etc.
2
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administrarea, monitorizarea şi diminuarea riscurilor la care instituţia de credit este sau ar
putea fi expusă, inclusiv acelea care provin din mediul macroeconomic în care instituţia
de credit îşi desfăşoară activitatea şi care sunt legate de stadiul ciclului economic1
Acest tip de cerinţe are legătură cu una dintre condiţiile normative minime de
desfăşurare a activităţii de către instituţiile de credit. Este avută în vedere deţinerea de
către fiecare astfel de entitate juridică de procese eficiente de identificare, administrare,
monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă. Acestea trebuie să
fie cuprinzătoare şi adaptate la natura, extinderea şi complexitatea activităţii desfăşurate
de respectiva instituţie de credit. Criteriile tehnice care trebuie avute în vedere se stabilesc
prin reglementările, iar mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin
organizarea funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit
intern.
Deoarece, dintre cerinţele pentru acoperirea riscurilor reglementate de O.U.G. nr.
99/2006, în materia participaţiilor calificate ce pot fi deţinute de către instituţiile de credit
am făcut referiri atunic când am analizat alte instituţii juridice, ne limităm cu această
ocazie doar la precizarea celorlalte. Astfel:
● Menţinere unui nivel adecvat al fondurilor sale proprii a fost impusă fiecărei
instituţii de credit în scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau
a îndeplinirii obligaţiilor asumat. În acest sens, sunt stabilite la nivel normativ elementele
care intră în calculul fondurilor proprii, condiţiile şi limitele în care acestea pot fi luate în
considerare şi situaţiile în care pot fi depăşite aceste limite, elementele care se deduc la
calculul fondurilor proprii şi orice alte cerinţe de determinare a acestora.
În considerarea celor precizate anterior, calculul cerinţelor de capital pentru
acoperirea riscurilor consacrate normativ impune unele delimitări în funcţie de tipul de
risc ce se urmăreşte a fi acoperit.
a) în materia riscului de credit, la calculul cerinţelor de capital pentru acoperirea
acestuia instituţiile de credit pot utiliza, pentru determinarea valorii ponderate la risc a
expunerilor, abordarea standard sau abordarea bazată pe modele interne de rating2.
În cazul abordării standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile
provenite din securitizare, se poate determina prin raportarea la evaluările realizate de
instituţii externe de evaluare a creditului sau de către agenţii de creditare a exportului,
recunoscute ca eligibile de către Banca Naţională a României3, pe baza unor criterii
specifice prevăzute la nivel normativ. O instituţie externă de evaluare a creditului care a
fost recunoscută ca eligibilă în acest scop de către autoritatea competentă dintr-un alt stat
membru sau de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, poate fi recunoscută ca
eligibilă de banca noastră centrală fără a mai fi necesară o altă evaluare.
În cazul în care abordarea este bazată pe modele interne de rating, instituţiile de
credit necesită aprobarea Băncii Naţionale a României care va putea fi obţinută numai
dacă demonstrează băncii centrale că sistemele implementate, de administrare şi de rating
1

Conform dispoziţiilor din Regulamentul B.N.R. nr. 23/2006.
Metodologiile de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor prin utilizarea abordării
standard sau a abordarii bazate pe modele interne de rating, iar în cazul acesteia din urmă şi acondiţiilor
minime în care poate fi aprobată utilizarea acestei metode, se stabilesc prin reglementări emise în aplicararea
O.U.G. nr. 99/2006
3
Aceasta face publică o prezentare a procesului de evaluare şi lista instituţiilor externe de evaluare a
creditului recunoscute ca eligibile.
2
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pentru riscul de credit, sunt conforme standardelor şi cerinţelor minime, de evaluare a
conformităţii, stabilite la nivel normativ.1
Odată obţinută aprobarea, aceasta trebuie să fie implementată de către respectiva
instituţie de credit pentru toate expunerile. Numai prin excepţie, Banca Naţională a
României poate aproba atât implementare graduală a acestui tip de abordare, în condiţiile
stabilite reglementativ în acest sens astfel încât să asigure că acest tratament nu este
utilizat în mod selectiv de către instituţia de credit, în scopul de a obţine un nivel mai
redus al cerinţelor sale de capital, cât şi utilizarea abodării standard pentru anumite clase
de expuneri, în condiţii prevăzute prin reglementări.
Atât în cazul utilizării abordării standard, cât şi în cazul utilizării abordării bazate
pe modele interne de rating, este stabilit la nivel normativ tratamentul specific aplicabil
următoarelor categorii de expuneri:
- expuneri care beneficiaza de o protectie a creditului;
- expuneri care fac obiectul securitizării şi poziţii din securitizare;
- expuneri din tranzacţii cu instrumente financiare derivate, din tranzacţii de
răscumpărare, din tranzacţii cu termen lung de decontare, din tranzacţii de împrumut în
marjă, din operatiuni de dare de titluri/mărfuri cu imprumut şi din operaţiuni de luare de
titluri/mărfuri cu împrumut.
b) în materia riscurilor de piaţă, de tipul riscurilor de poziţie, a riscului de
decontare/livrare, a riscului valutar şi a riscului de marfă, metodele de determinare a
cerinţelor de capital pentru acoperirea se stabilesc prin reglementări emise în acest sens.
Totuşi, Banca Naţională a României poate permite unei instituţii de credit să-şi calculeze
cerinţele de capital pentru riscul de poziţie, riscul valutar şi/sau riscul de marfă utilizând
propriile modele interne sau o combinaţie a acestora cu metodele stabilite prin
reglementările amintite anterior, totodată stabilind şi condiţiile în care pot fi utilizate
astfel de modele. Fiecare instituţie de credit trebuie să solicite şi să obţină aprobarea
băncii centrale pentru utilizarea propriilor modelelor interne, în condiţiile stabilite
normativ.
c) în materia riscului operaţional la care sunt expuse, instituţiile de credit trebuie
să dispună în permanenţă de fonduri proprii pentru acoperirea acestuia În vederea
determinării cerinţei de capital pentru acoperirea acestui tip de risc, instituţiile de credit
pot utiliza abordarea de bază sau, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, abordarea
standard, abordarea standard alternativă sau abordarea avansată de evaluare.De asemenea,
tot cu acordul băncii centrale, instituţiile de credit pot să utilizeze şi o combinaţie a
abordărilor amintite anterior.
În acest sens, sunt stabilite la nivel normativ atât metodologia de deteminare a
cerinţei de capital pentru acoperirea riscului operaţional potrivit abordărilor precizate mai
sus, cât şi, după caz, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească instituţiile de credit
pentru utilizarea abordărilor respective.
În materia procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la categoriile de
riscuri amintite, considerarea legislaţiei incidente, instituţiile de credit trebuie să dispună,
în măsura şi condiţiile prevăzute normativ, de un nivel al fondurilor proprii care să se
1
Mai mult decât atât, în cazul în care această aprobarea fost acordată, dar instituţia de credit nu mai
îndeplineşte condiţiile în care a fost obţinută aprobarea, aceasta trebuie să prezinte Băncii Naţionale a
României un plan adecvat de înlăturare a deficienţelor sau să probeze că efectele generate de neîndeplinirea
condiţiilor nu sunt semnificative.
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situeze în permanenţă cel puţin la nivelul cerinţelor de capital stabilite pentru acoperirea,
după caz, a riscului de credit, inclusiv a riscului de credit al contrapartidei, a riscului de
diminuare a valorii creanţei, a riscului de poziţie, a riscului de decontare/livrare, a riscului
valutar, a riscului de marfă şi a riscului operaţional. Metodologiile de determinare a
nivelului cerinţelor de capital pentru acoperirea riscurilor amintite, criteriile în funcţie de
care acestea se aplică şi segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii sunt
stabilite prin reglementări.
În plus, fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de strategii şi procese interne
formalizate, solide, eficiente şi complete de evaluare şi menţinere în permanenţă a
nivelului, structurii şi distribuţiei capitalului, care, din perspectiva instituţiei de credit,
sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau
poate fi expusă, într-un mod corespunzator naturii şi nivelului acestor riscuri. În acest
sens, fiecare instituţie de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile nominalizate
mai sus, orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate, precum şi cele datorate unor
factori externi acesteia1. Responsabilitatea pentru procesul intern de evaluare a adecvării
capitalului la profil sau de risc aparţine fiecare instituţie de credit în parte.
În cazul instituţiilor de credit de tipul organizaţiilor cooperatiste, dipoziţiile legale
stabilesc că prin actul constitutiv - cadru şi reglementările - cadru, casa centrală este cea
care trebuie să asigure implementarea în mod unitar, la nivelul întregii reţele cooperatiste,
a unui cadru de administrare, a unor procese de identificare, administrare, monitorizare şi
raportare a riscurilor şi a unor mecanisme de control intern, care să asigure respectarea
cerinţelor legale2.
În ceea ce priveşte instituţiile emitente de monedă electronică, în aplicarea
dispoziţiilor legale3, cadrul de administrare, strategiile, procesele şi mecanismele
implementate de o astfel de instituţie de credit trebuie să vizeze, pe lângă riscurile
financiare şi riscurile ne-financiare la care aceasta este sau poate fi expusă, inclusiv
riscurile tehnice şi procedurale, precum şi riscurile decurgând din cooperarea acestora cu
alte entităţi care le furnizează servicii operaţionale sau alte servicii auxiliare activităţii
lor4.
● În considerarea cadrului normativ general amintit, instituţiile de credit sunt
obligate să respecte în permanenţă cerinţele privind expunerile mari5, stabilite prin
1

Procesele şi strategiile menţionate trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către
instituţia de credit, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanenţă cuprinzătoare şi proporţionale în
raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de respectiva instituţie de credit.
2
Art. 382 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006.
3
Sunt avute în vedere dispoziţiilor art. 24 din O.U.G. nr. 99/2006. Potrivit acestora, fiecare instituţie
de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o
structură organizatorică clară cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, de procese
eficiente de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă
şi de mecanisme adecvate de control intern, care să includă proceduri administrative şi contabile riguroase.
Cadrul de administrare, procesele şi mecanismele amintite anterior trebuie să fie cuprinzătoare şi adaptate la
natura, extinderea şi complexitatea activităţii desfăşurate de instituţia de credit. Criteriile tehnice care trebuie
avute în vedere se stabilesc prin reglementarileemise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006. Mecanismele de
control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a
conformităţii şi de audit intern.
4
Art. 328 din O.U.G. nr. 99/2006.
5
În acest sens, fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de proceduri administrative şi contabile
riguroase şi de mecanisme adecvate de control intern pentru identificarea şi înregistrarea tuturor expunerilor

INSTITUŢII SPECIFICE

129

reglementările emise în materie. În acest sens, fiecare astfel de entitate juridică trebuie să
dispună de proceduri administrative şi contabile riguroase şi de mecanisme adecvate de
control intern pentru identificarea şi înregistrarea tuturor expunerilor mari şi a
modificărilor ulterioare ale acestora, conform dispoziţiilor legale aplicabile, şi pentru
monitorizarea acestor expuneri în conformitate cu politicile proprii privind expunerile.
● Dispoziţiile art. 150 din O.U.G. nr. 99/2006 precizează şi că Banca Naţională a
României poate stabili prin reglementări şi alte cerinţe de natură prudenţială, precum şi
nivelul de aplicare al acestora la instituţiile de credit. Aceste cerinţe pot viza, fără a fi
limitative, următoarele: riscul de lichiditate; operaţiunile instituţiei de credit cu persoanele
aflate în relaţii speciale cu aceasta; externalizarea activităţilor instituţiei de credit;
calitatea activelor şi provizioane; modificările operate la nivelul instituţiei de credit faţă
de condiţiile care au stat la baza autorizării acesteia.
I.3. Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane juridice
române.
I.3.1. Aspecte generale. Această activitate, ce intră în sfera de competenţă a Băncii
Naţionale a României, beneficiază de o amplă şi complexă reglementare în cadrul O.U.G.
nr. 99/ 2006, asigurată prin dispoziţiile art.164 – art.253.
Banca centrală este cea care asigură supravegherea prudenţială a instituţiilor de
credit, persoane juridice române1, prin stabilirea unor norme şi indicatori de prudenţă
bancară şi urmărirea respectării acestora şi a altor cerinţe normative, atât la nivel
individual, cât şi la nivel consolidat sau sub-consolidat, după caz, având ca scop
protejarea intereselor deponenţilor şi al asigurării stabilităţii şi viabilităţii întregului
sistem bancar.
Urmărirea respectării de către instituţiile de credit, persoane juridice române, a
cerinţelor, de natură prudenţială şi a altor cerinţe stabilie normativ se realizează de către
Banca Naţională a României pe baza raportărilor transmise de către aceste entităţi şi prin
verificări la faţa locului desfăşurate la sediul lor. Instituţiile de credit sunt obligate să
raporteze băncii centrale datele şi infomaţiile necesare pentru evaluarea respectarii
cadrului normativ aplicabil în forma şi la termenele stabilite de autoritatea amintită.
După caz, banca centrală poate atât să dispună măsuri de supraveghere şi/sau
aplicarea de sancţiuni, cât şi să dea recomandări instituţiei de credit, persoană juridică
română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru
îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor
implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activităţii desfăşurate ori
pentru restabilirea sau susţinerea situaţiei sale financiare. În cazul existenţei unor astfel de
recomandări, instituţia de credit trebuie să comunice băncii centrale măsurile întreprinse,
în termenele stabilite de aceasta.
Supravegherea pe bază consolidată, respectiv supravegherea pe bază
sub-consolidată, a unei instituţii de credit, persoană juridică română, este exercitată de
Banca Naţională a României în situaţiile expres şi limitativ prevăzute normativ prin
dispoziţiile art. 176 - art.177 din O.U.G. nr. 99/ 2006. Aria de cuprindere a consolidării
mari şi a modificărilor ulterioare ale acestora, conform reglementărilor aplicabile, şi pentru monitorizarea
acestor expuneri în coformitate cu politicile proprii privind expunerile.
1
Ca de altfel şi în cazul sucursalelor acestora înfiinţate în alte state membre ori în state terţe.
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prudenţiale, inclusiv cazurile de excludere din consolidare, precum şi metodele de
consolidare utilizate în scop prudenţial se stabilesc prin reglementări.
I.3.2. Cooperarea băncii centrale cu alte autorităţi competente. Potrivit
cadrului normativ aplicabil, pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficientă,
Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe
bază consolidată şi/sau individuală, încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu
autorităţile competente din alte state membre. Aceste acorduri pot prevedea că banca
centrală, în calitatea amintită, poate reţine în sarcina sa atribuţii suplimentare şi pot
include proceduri-privind procesul decizional şi cooperarea cu celelalte autorităţi
competente.
Pentru cooperarea în mod strâns a Băncii Naţionale a României cu celelalte
autorităţi competente, pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere pe bază individuală
şi/sau consolidată ale respectivelor autorităţi, sunt furnizarea la cerere toate informaţiile
relevante şi din oficiu toate informaţiile esenţiale, acestea din urmă vizând informaţiile
care pot influenţa în mod semnificativ evaluarea stabilităţii financiare a unei instituţii de
credit sau a unei instituţii financiare dintr-un alt stat membru.
De asemenea, Banca Naţională a României se consultă cu celelalte autorităţi
responsabile cu supravegherea pe: bază individuală şi/sau consolidată a instituţiilor de
credit, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor de
supraveghere ale autorităţilor competente respective în privinţa elementelor stabilite
normativ prin art.188 din O.U.G. 99 /2006.
La nivel naţional, pentru a pune bazele şi pentru a facilita o supraveghere eficientă
a institutiilor de credit, banca centrală încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare
cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Aceste acorduri pot prevedea atribuţii
suplimentare în sarcina autorităţii responsabile cu supravegherea pe bază consolidată şi
pot include proceduri privind procesul decizional.
De asemenea, cele două entităţi, în calitate de autorităţi responsabile cu autorizarea
şi a instituţiilor de credit care sunt filiale ale unei instituţii de credit, persoană juridică
română, pot să-si delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere
individuală a filialei respective. Delegarea responsabilităţii se face întotdeauna către
autoritatea competentă cu supravegherea consolidată.
Pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe bază individuală şi/sau
consolidată, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare îşi
furnizează, la cerere, toate informaţiile relevante şi din oficiu toate informaţiile esenţiale,
în condiţiile legii. Nu în ultimul rând, cele două autorităţi se consultă reciproc, înaintea
luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere
pe bază individuală şi/sau consolidată, în materia elementelor stabilite la nivel normativ.
I.3.3. Măsuri de supraveghere şi sancţiuni. Cadrul normativ ce le consfinţeşte
este conturat prin dispoziţiile art. 225 – art. 236 din O.U.G. nr. 99 /2006. În temeiul
acestora, Banca Naţională a României este competentă să dispună, faţă de o instituţie de
credit, persoana juridică română, sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă
dispoziţiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea legii, referitoare
la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, măsurile necesare şi/sau să
aplice sancţiuni, în scopul înlăturării deficienţelor şi a cauzelor acestora. Tot banca
centrală este cea care dispune că orice instituţie de credit, persoană juridică română, care
nu respectă cerinţele normative în materia analizată sau nu dă curs unei recomandări a
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acestei autorităţi trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura redresarea situaţiei în cel
mai scurt timp.
Sunt astfel de măsuri ale băncii centrale, ce pot fi dispuse în sarcina instituţiilor de
credit, de altfel exemplificate normativ, cele constând în :
- obligarea acestora să deţină fonduri proprii la un nivel mai mare decât normativ;
- solicitarea adresată acestora de a-şi îmbunătăţi cadrul de administrare, strategiile,
procesele şi mecanismele implementate în vedere respectării dispoziţiilor din art. 24 şi
art. 148;
- solicitarea adresată acestora de a aplica o politică specifică de provizionare sau un
tratament specific al expunerilor din perspectiva cerinţelor de fonduri proprii;
- să-şi restricţioneze sau să îşi limiteze activitatea, operaţiunile sau reţeaua de
sucursale, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din
străinătate;
- să le solicite reducerea riscurilor aferente operaţiunilor, produselor şi/sau
sistemelor acestora;
- să le dispună înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea
compartimentelor din cadrul instituţiilor de credit şi/sau a sucursalelor acestora;
- să instituie asupra acestora supravegherea specială sau, după caz, administrarea
specială, potrivit legii;
- să-şi limiteze participaţiile calificate în entităţi financiare sau nefinanciare,
situaţie în care instituţiile de credit sunt obligate la înstrăinarea acestora.
Sancţiunile ce pot fi aplicate de către Banca Naţională a României sunt cele
prevăzute normativ în sensul discutat prin dispoziţiile art. 228 - art.229 din O.U.G. nr.
99/2006, acestea putând fi dispuse, după caz, concomitent cu unele măsuri sau
independent de acestea. La individualizarea sancţiunii se ţine seama de gravitatea faptei
săvârşite, precum şi de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei.
I.3.4. Proceduri speciale. Reglementate în mod expres prin dispoziţiile art. 237 art. 254 din O.U.G. nr. 99/2006, acestea sunt materialiazate fie sub forma supravegherii
speciale, fie sub forma administrării speciale.
În ceea ce priveşte supravegherea specială, Banca Naţională a României poate
dispune instituirea acestei măsuri asupra unei instituţii de credit, persoană juridică
română, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia,
constatată în urma verificărilor efectuate la faţa locului şi/sau a analizării raportărilor
transmise de instituţia de credit, precum şi în cazul constatării unei situaţii financiare
precare a acesteia.
Supravegherea specială se asigură printr-o comisie instituită în acest scop, formată
din maximum 7 specialişti din cadrul băncii centrale, dintre care unul asigură îndeplinirea
funcţiei de preşedinte al comisiei şi unul, pe cea de vicepreşedinte al acesteia. Membrii
comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele şi registrele instituţiei de
credit, fiind obligaţi să păstreze secretul profesional privind operaţiunile acesteia.
Atribuţiile comisiei de supraveghere specială sunt stabilete de către Banca
Naţională a României şi se referă, în principal, la:
- urmărirea modului în care consiliul de administraţie şi/sau directorii instituţiei de
credit acţionează pentru stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare remedierii deficienţelor
sau, după caz, a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de banca centrală
potrivit legii;
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- suspendarea sau desfiinţarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale
instituţiei de credit, contrare cerinţelor prudenţiale sau care conduc la deteriorarea
situaţiei financiare a acesteia;
- formularea de solicitări privind modificarea/completarea cadrului de conducere, a
strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţia de credit;
- limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni pe o anumită perioadă;
- orice alte măsuri considerate necesare pentru remedierea situaţiei instituţiei de
credit;
- formularea de propuneri către banca centrală pentru dispunerea anumitor măsuri
sau pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, în situaţia în care consiliul de
administraţie sau directorii instituţiei de credit nu respectă măsurile dispuse de comisie.
Comisia de supraveghere specială nu se substituie directorilor sau, după caz,
directoratului instituţiei de credit, în ceea ce priveşte conducerea activităţii şi competenţa
de a angaja instituţia de credit. Răspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea şi
oportunitatea operaţiunilor efectuate şi a documentelor întocmite de instituţia de credit
revine exclusiv directorilor sau, după caz, directoratului instituţiei de credit şi/sau
persoanelor care întocmesc şi semnează documentele în cauză, potrivit atribuţiilor şi
competenţelor acestora. În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală
a acţionarilor, consiliul de administraţie şi directorii instituţiei de credit ori, după caz,
consiliul de supraveghere şi directoratul nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de
comisia de supraveghere specială.
Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice băncii centrale
asupra situaţiei instituţiei de credit, iar această autoritate, în funcţie de concluziile
rezultate din rapoarte amintite, decide cu privire la continuarea sau încetarea
supravegherii speciale, fără a se depăşi însă o perioadă de 3 luni de la data instituirii
măsurii de supraveghere specială. Dacă în activitatea instituţiei de credit supuse acestui
tip de procedură specială se constată în continuare deficienţe grave, Banca Naţională a
României poate hotărî, de la caz la caz, instituirea măsurii de administrare specială a
instituţiei de credit sau adoptarea altor măsuri prăvazute de lege, inclusiv retragerea
autorizaţiei.
În ceea ce priveşte administrarea specială, ca şi procedură analizată anterior, şi
această măsură va putea fi instituită exclusiv de Banca Naţională a României asupra unei
instituţii de credit, persoană juridică română, inclusiv cu privire la activitatea sucursalelor
sale din România şi din strainătate.
Cazurile în care poate fi dispusă măsura administrării speciale sunt stabilite
normative şi au în vedere următoarele situaţii:
- instituirea măsurii de supraveghere specială nu a dat rezultate într-o perioadă de
până la 3 luni;
- fondurile proprii se situează la un nivel care nu depăşeşte jumătate din nivelul
minim al cerinţelor de capital calculate potrivit reglementărilor emise în aplicarea art. 126
şi art. 148;
- instituţia de credit a încălcat în mod repetat dispoziţiile legii şi/sau ale
reglementărilor ori altor acte emise în aplicarea acesteia;
- la nivelul instituţiei de credit nu mai este asigurată exercitarea responsabilităţilor
de administrare şi/sau conducere;
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- la sesizarea de către banca centrală a instanţei competente pentru declanşarea
procedurii falimentului unei instiatuţii de credit, până la numirea de către
judecătorul-sindic a lichidatorului.
În cadrul acestei proceduri speciale, banca centrală va publica în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, un anunţ privind instituirea administrării speciale Durata de
instituire a acestui tip de procedură specială este, de regulă, limitată la1 an de la data
hotărârii băncii centrale. Fac excepţie cazul în care prin hotărâre se stabileşte o perioadă
mai scurtă sau când Banca Naţională a României hotărăşte încetarea administrării
speciale, potrivit art. 252 alin. (4) din O.U.G. nr. 99/2006, şi, de asemenea, dacă banca
centrală a prelungit, dar numai în situaţii excepţionale şi în condiţiile prevăzute pentru
instituirea administrării speciale, cu maxim 6 luni perioada de 1 an.
Toate cheltuielile legate de administrarea specială, inclusiv cheltuielile efectuate de
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfăşurarea
activităţii de administrare specială, sunt suportate de instituţia de credit supusă acestei
măsuri.
Competenţă în exercitarea administrării speciale are un administrator special,
desemnat de banca centrală prin hotărârea de instituire a acestei măsuri. Acesta poate fi o
persoană fizică sau o persoană juridică, care dispune de experienţa adecvată, precum şi
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Înlocuirea sa poate fi decisă de
banca centrală numai pentru motive întemeiate.
Referitor la sfera de competenţă, recunoscută în plan normativ administratorului
special, aceasta cuprinde o gamă variată de atribuţii. Astfel, în cazul în care Banca
Naţională a României stabileşte anumite limite şi/sau condiţii privind activitatea
instituţiei de credit în privinţa căreia s-a hotărât instituirea administrării speciale,
considerate necesare, acestea trebuie comunicate administratorului special, care răspunde
de respectarea lor.
Pe perioada instituirii administrării speciale, mandatul consiliului de administraţie
şi al directorilor sau, după caz, al consiliului de supraveghere şi al directoratului
încetează, administratorul special preluând integral atribuţiile de administrare/conducere a
instituţiei de credit. După preluarea instituţiei de credit, administratorul special
înştiintează de îndată compartimentele din cadrul acestei entităţi, sucursalele acesteia,
instituţiile de credit corespondente, oficiul registrului comerţului şi, după caz, Fondul de
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei măsuri.
Comunicarea se face în scris şi cuprinde specimenul de semnătură al administratorului
special. Comunicarea făcută instituţiilor de credit corespondente cuprinde şi menţiunea
asupra faptului că toate operaţiunile viitoare prin contul instituţiei de credit se autorizează
numai de către administratorul special sau de persoanele împuternicite în mod expres de
către acesta.
Atribuţia principală a administratorului special constă în stabilirea condiţiilor
optime pentru conservarea valorii activelor instituţiei de credit, eliminarea deficienţelor
existente în administrarea patrimoniului, încasarea creanţelor şi stabilirea posibilităţii de
redresare a situaţiei financiare a instituţiei de credit. În acest sens, administratorul special
poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare, în limita competenţelor sale
prevăzute de lege. Măsurile care pot fi avute au în vedere:
- negocierea creanţelor instituţiei de credit şi/sau stabilirea unei noi scadenţe
acestora;
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- suspendarea atragerii de depozite şi/sau a acordării de credite;
- închiderea sucursalelor neprofitabile sau a căror activitate nu se justifică;
- redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activităţii, în scopul
reducerii cheltuielilor;
- orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de
administraţie şi directori, respectiv de către consiliul de supraveghere şi directorat în
cursul unei administrări obişnuite
Astfel, administratorul special trebuie să ia cel puţin măsurile necesare pentru:
reducerea pierderilor; încetarea activităţilor frauduloase şi a abuzurilor de orice natură ale
persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit; introducerea de acţiuni pentru
anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către instituţia de credit, inclusiv a
acelor contracte în care obligaţiile asumate de către instituţia de credit sunt
disproporţionate în raport cu prestaţia la care s-a obligat cealaltă parte contractantă;
păstrarea în siguranţă a activelor şi a documentelor instituţiei de credit; sesizarea
organelor competente, în cazul în care există indicii cu privire la săvârşirea de infracţiuni.
În mod excepţional, dacă instituirea administrării speciale a fost dispusă deoarece
la nivelul instituţiei de credit nu mai era asigurată exercitarea responsabilităţilor de
administrare şi/sau conducere, atribuţia principală a administratorului special este luarea
măsurilor necesare pentru numirea membrilor consiliului de administraţie şi a directorilor
instituţiei de credit sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere şi ai
directoratului. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte
măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administraţie şi directori,
respectiv de către consiliul de supraveghere şi directorat în cursul unei administrări
obişnuite.
Dacă situaţiile financiare aferente perioadei încheiate înainte de instituirea
administrării speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special
consideră că ele nu reflectă situaţia patrimonială reală a instituţiei de credit, acesta
procedează la întocmirea unei noi situaţii financiare şi ia măsuri pentru aprobarea,
publicarea şi depunerea acesteia la organele competente, conform legii.
În vederea adoptării unor hotărâri privind situaţia instituţiei de credit în domenii
care sunt de competenţa adunării generale a acţionarilor/membrilor, inclusiv în ceea ce
priveşte preluarea instituţiei de credit în cauză, prin fuziune/divizare, administratorul
special poate convoca adunarea generală a acţionarilor/membrilor instituţiei de credit1.
Ordinea de zi a adunării este stabilită de către administratorul special cu aprobarea băncii
centrale şi nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.
În cazul în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului
social, pentru motive temeinice, justificate de existenţa unei intenţii serioase din partea
unui investitor, de participare la capitalul instituţiei de credit, administratorul special
poate să ridice acţionarilor dreptul de subscriere de noi acţiuni, în tot sau în parte, cu
aprobarea Băncii Naţionale a României. Prin hotărârea de majorare a capitalului social
trebuie să se asigure cel puţin un nivel al fondurilor proprii care să permită încadrarea
1
După instituirea administrării speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării
generale la cererea acţionarilor/membrilor nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Acţionarii/membrii care deţin
cel puţin 50% din drepturile de vot pot înainta administratorului special propuneri viabile de redresare
financiară a instituţiei de credit, acesta urmând să decidă asupra propunerilor formulate.
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instituţiei de credit în cerinţele prudenţiale prevăzute normativ. În cazul reducerii
capitalului social, aceasta poate fi facută numai după trecerea a 30 de zile de la data
publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
În termen de 2 luni de la numire1, administratorul special trebuie să prezinte Băncii
Naţionale a României un raport scris cu privire la măsurile întreprinse de la instituirea
administrării speciale şi efectele acestora, la poziţia financiară a instituţiei de credit şi
posibilitatea redresării situaţiei acesteia din punct de vedere al siguranţei financiare,
prezentând în acest sens, recomandările sale, inclusiv în ceea ce priveşte o potenţială
preluare a instituţiei de credit, prin fuziune/divizare, de către o altă sau alte instituţii de
credit. La raport se anexează documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor
institutiei de credit, situaţia recuperării creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia
lichidării pasiv. Acest raport trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta
recomandările făcute de administrator.
În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, banca
centrală hotărăşte cu privire la oportunitatea menţinerii măsurii de administrare specială şi
se pronunţă asupra recomandărilor făcute de administratorul special. Dacă pe baza
raportului acestuia se constată că nu sunt condiţii pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a
instituţiei de credit, astfel încât aceasta să respecte cerinţele prudenţiale prevăzute de lege şi
de reglementările emise în aplicarea acesteia sau, după caz, nu au fost numite şi aprobate
noile persoane care să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a instituţiei
de credit,banca centrală poate, în funcţie de situaţia concretă, să decidă următoarele:
a) stabilirea unui termen în care administratorul special să întreprindă demersuri
pentru identificarea eventualelor instituţii de credit interesate în preluarea, prin
fuziune/divizare, a instituţiei de credit aflată în administrare specială;
b) retragerea autorizaţiei instituţiei de credit şi sesizarea instanţei competente
pentru declanşarea procedurii falimentului sau, după caz, retragerea autorizaţiei urmată de
dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit, potrivit dispoziţiilor normative în materie;
În cazul continuării administrării speciale, administratorul special trebuie să
prezinte băncii centarle, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situaţia
financiară a instituţiei de credit. Pe baza acestor rapoarte autoritatea amintită poate hotărî
în orice moment încetarea administrării speciale, cu reluarea activităţii instituţiei de credit
sub controlul organelor sale statutare, sau poate retrage autorizaţia instituţiei de credit, cu
aplicarea corespunzătoare a situaţiei prezentate mai sus în acest caz.
Dacă Banca Naţională a României constată, pe baza rapoartelor administratorului
special, că instituţia de credit faţă de care s-a instituit administrarea specială s-a redresat
din punct de vedere financiar şi se încadrează în cerinţele prudenţiale stabilite normativ în
acet sens sau, după caz, au fost numite şi aprobate noile persoane care să exercite
responsabilităţile de administrare şi/sau conducere a instituţiei de credit, banca centrală
poate hotărî încetarea administrării speciale şi reluarea activităţii instituţiei de credit, sub
controlul organelor sale statutare. Administratorul special trebuie să ia măsurile necesare
pentru desemnarea noilor persoane care să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau
conducere a instituţiei de credit. Până la numirea şi aprobarea acestor persoanelor tot
administratorul special asigură administrarea şi conducerea instituţiei de credit.
1

Pentru motive întemeiate, banca centrală poate prelungi acest termen, la propunerea
administratorului special, dar nu mai mult de 1 lună
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II. Obligaţii profesionale
Aspecte introductive. Independent de obligaţiile contractuale şi extracontractuale
pe care le generează diversitatea raporturilor juridice stabilite cu clientela, componentele
sistemului bancar naţional sunt totodată ţinute atât în privinţa clientelei sale, cât faţă de
terţi, de anumite norme de comportament ce decurg din caracteristicile particulare ale
profesiei pe care o exercită. Astfel, acestea se materializează într-o categorie de obligaţii
specifice, de la caz la caz, consacrate normativ explicit sau implicit, de genul: obligaţiei
de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar, obligaţiei de informare a
clientelei, obligaţiei de vigilenţă sau a obligaţiei de publicitate.
De această categorie de obligaţii, determinate deopotrivă de atribuţiile instituţiilor
de credit şi ale băncii centrale, de încrederea pe care le-o acordă acestora clienţii sau de
tipul operaţiunilor pe care le derulează împreună, uneori chiar de protejarea anumitor
interese publice, beneficiază, după caz, clientela componentelor sistemului bancar
naţional sau terţii, în raport de circumstanţe asigurându-se protecţia anumitor interese
publice.
●Secretul profesional în domeniul bancar
Consacrare legală. Pluralitatea şi natura informaţiilor încredinţate de clientelă şi de
terţi componentelor sistemului bancar, justifică instituirea la nivel normativ, în sarcina
acestora din urmă, a obligaţia specifice de păstrare a secretului profesional în domeniul
bancar, catalogată în doctrină1 ca obligaţia civilă de discreţie.
Această instituţie juridică beneficiază de o reglementare asigurată, în principal, prin
dispoziţiile cu caracter general ale O.U.G. nr. 99/20062, nuanţări şi referiri regăsindu-se
însă şi în dispoziţiile speciale ale altor acte normative. Dintre acestea amintim de: Legea
nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României3, Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism4.
În principal, secretul profesional în domeniul bancar este un mijloc de protecţie a
persoanei clientului, dar şi de apărare a confidenţialităţii afacerilor acestuia, având un rol
esenţial în consolidarea încrederii clientelei în sistemul bancar naţional, respectarea sa
nefiind alterată de cazurile când legea consacră excepţii în materie5, acestea fiind de
strictă interpretare.
Secretul profesional în sfera instituţiilor de credit: obiect, titulari, forme de
manifestare şi derogări. În materia instituţiile de credit, secretul profesional
1

Chr. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit, p. 87.
Art. 111-art. 118.
3
Art. 52.
4
Spre exemplu, art. 5 alin. (3) prevede că secretul profesional şi bancar la care sunt ţinute instituţiile
de credit nu sunt opozabile Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. De asemenea,
dispoziţiile art. 7 prevăd că aplicarea, cu bună-credinţă, a prevederilor art. 3 –art. 5, în materia procedurilor de
identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spălarea banilor, de către persoane fizice
şi/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.
5
În doctrina franceză a fost analizat, pe lângă excepţiile legale, şi cazul în care intervine renunţarea la
secret din partea clientului. Această situaţie se justifică prin faptul că secretul bancar este instituit în interesul
clientului, astfel că acesta este cel care poate în mod valabil să renunţe şi să autorizeze instituţia de credit să
comunice terţilor anumite informaţii. A se vedea Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, p. 89.
2
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concretizează o obligaţie de confidenţialitate impusă normativ acestor entităţi, prin
trasarea unor coordonate precise.
Astfel, obiectul secretului profesional vizează toate faptele, datele şi informaţiile
referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi orice fapt, dată sau informaţie, aflate la
dispoziţia instituţiei de credit, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea,
relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile
clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate-, la serviciile prestate sau la contractele
încheiate cu clienţii.
La nivel general, titularii obligaţiei de a păstra confidenţialitatea sunt persoanele
abilitate să solicite şi/sau să primească informaţii de natura secretului bancar. Acestea le
pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit
legii.
La un nivel mai nuanţat, orice persoană care exercită responsabilităţi de
administrare şi/sau conducere ori care participă la activitatea unei instituţii de credit are
obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, date sau informaţii menţionate
anterior, de care a luat cunoştinţă în cursul exercitării responsabilităţilor ei în legătură cu
instituţia de credit. Aceste persoane nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în
timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni
publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituţii de credit sau ale unui client al
acesteia. Situaţiile expuse anterior îşi conservă valabilitatea şi în cazul persoanelor care
obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituţiei de
credit.
De asemenea, tot ca o formă de manifestare a obligaţiei analizate, personalul
instituţiei de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori
indirect, informaţii confidenţiale de natura celor care fac obiectul secretului profesional,
pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţă în orice mod.
Totuşi, obligaţia de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu prezintă
un caracter absolut. Astfel, ea nu poate fi opusă unei autorităţi competente în exercitarea
atribuţiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori
subconsolidat a instituţiilor de credit. De asemenea, informaţii de natura secretului bancar
pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute
ori furnizate, în următoarele situaţii:
- la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprez
entanţilor legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;
- în cazurile în care instituţia de credit justifică un interes legitim;
- la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă prin lege
specială aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor
specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar
informaţiile care pot fi furnizate de către instituţiile de credit în acest scop. În cererea
scrisă adresată instituţiei de credit, acestea trebuie să se precizeze temeiul legal al
solicitării de informaţii, identitatea clientului la care se referă informaţiile confidenţiale
care se solicită, categoria informaţiilor solicitate şi scopul pentru care se solicită acestea.
- la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, atunci când face dovada că a
introdus în instanţă o cerere de împărţire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei;
- la solicitarea instanţei, în scopul soluţionării diferitelor cauze deduse judecăţii;
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- după începerea urmăririi penale împotriva unui client, la solicitarea scrisă a
procurorului sau a instanţei judecătoreşti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu
autorizarea procurorului.
Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului bancar:
a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind
activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;
b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare1,
centralei incidentelor de plată2 sau fondului de garantare a depozitelor3, organizate în
condiţiile legii;
c) furnizarea de date auditorului financiar al instituţiei de credit;
d) furnizarea de informaţii la cererea instituţiilor de credit corespondente, dacă
aceste informaţii au legatură cu operaţiunile derulate prin conturile de corespondent;
e) furnizarea de date şi informaţii entităţilor aparţinand grupului din care face parte
instituţia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidată şi
pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
În domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, legislaţia
specifică4 aduce nuanţări în materia secretului profesional. Astfel, instituţiile de credit şi
salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege,
informaţiile deţinute în legatură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi de
a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor5. De asemenea, este interzisă folosirea în scop personal de către
1

Conform dispoziţiilor art. 42 şi art. 44 din Regulamentul B.N.R. nr. 4/2004, informaţiile de risc
bancar transmise la şi primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidenţial, iar persoanele
declarante au obligaţia să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informaţie solicitată de aceasta în
scopul desfăşurării propriei activităţi.
2
Conform dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul B.N.R. nr.1/2001, persoanele declarante au
obligaţia sa furnizeze Centralei Incidentelor de Plăţi informaţiile aferente incidentelor de plăţi, în forma şi la
termenele prevăzute în acest sens normativ, precum şi orice informaţie solicitată de aceasta, în scopul
desfăşurării propriei activităţi.
3
Conform dispoziţiilor art. 40 alin. (2) şi alin. (3) din O.G. nr. 39/1996, la cererea Consiliului de
administraţie al Fondului, instituţiile de credit vor comunica orice informaţii necesare pentru îndeplinirea
atribuţiilor Fondului şi care nu sunt disponibile la Banca Naţională a României. Informaţiile obţinute vor fi
utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
4
Art. 18 alin. (2) - alin. (6) din Legea nr. 656/2002.
5
Nu constituie o încălcare a acestei interdicţii săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor
de serviciu:
a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 şi
furnizarea de informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege;
b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state membre ale
Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care aparţin aceluiaşi grup şi aplică
proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele
prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă
celei reglementate prin prezenta lege;
c) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din Legea nr. 656/2002 din
state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun condiţii
echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002, care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul
aceleiaşi entităţi juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, administrarea sau controlul de
conformitate este comun;
d) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) şi f) din Legea nr.
656/2002, situate în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe
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salariaţii Oficiului şi ai instituţiilor de credit a informaţiilor primite, atât în timpul
activităţii, cât şi după încetarea acesteia.
Secretul profesional în sfera Băncii Naţionale a României: obiect, titulari,
forme de manifestare şi derogări. În cadrul Băncii Naţionale a României, obligaţia
păstrării secretului profesional intră în sarcina următoarelor categorii de persoane,
respectiv a:
- membrilor Consiliului de administraţie;
- salariaţilor băncii centrale,
- auditorilor financiari care sunt împuterniciţi să efectueze acţiuni de supraveghere,
potrivit legislaţiei bancare incidente în materie.
Sub aspectul conţinutului, fiecare dintre persoanele menţionate trebuie să păstreze
secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat
cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu trebuie să folosească aceste informaţii
pentru obţinerea de avantaje personale. Obligaţia îşi conservă valabilitatea şi după
încetarea activităţii în cadrul băncii a subiectelor menţionate.
Orice abatere de la această obligaţie determină sancţionarea conform legii.
Furnizarea de informaţii de natura celor care încalcă obligaţia păstrării secretului
profesional va putea fi facută sub semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României
sau a persoanelor împuternicite în acest sens, în următoarele situaţii:
- în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisă a organelor judiciare abilitate
sau, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului;
- în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internaţionale la care România
sau Banca Naţională a României este parte;
- în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi sau din iniţiativa băncii
centrale, în scopul asigurării îndeplinirii atribuţiilor specifice de supraveghere şi control
asupra respectării prevederilor legale;
- în cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declanşarea falimentului
unei instituţii de credit sau a lichidării acesteia ca urmare a retragerii autorizaţiei de
funcţionare, cu excepţia informaţiilor care se referă la terţii implicaţi în acţiuni de
redresare a instituţiei de credit respective.
Persoanele abilitate să solicite şi să primească informaţii de natura secretului
profesional în domeniul activităţii bancare sunt obligate să păstreze confidenţialitatea
acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost
furnizate, potrivit legii ori acordurilor încheiate, orice abatere fiind sancţionată potrivit
legii.
De asemenea, Banca Naţională a României poate utiliza informaţiile de natura
secretului profesional primite în exercitarea atribuţiilor sale în domeniul autorizării,
reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, numai în următoarele
situaţii:
care impun cerinţe echivalente cu cele din Legea nr. 656/2002, în cazurile legate de acelaşi client şi de aceeaşi
tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menţionate, cu condiţia ca acestea să
provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului
profesional şi al protecţiei datelor cu caracter personal.
De asemenea, nu va fi considerată încălcare a obligaţiilor analizate fapta persoanelor prevăzute la art.
8 lit. e) şi f) din Legea nr. 656/2002 care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un
client să desfăşoare activităţi ilicite.
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- verificarea îndeplinirii condiţiilor referitoare la constituirea instituţiilor de credit;
- supravegherea, la nivel individual şi consolidat, a activităţii instituţiilor de credit,
în special a lichiditatii, solvabilităţii, expunerilor mari, procedurilor administrative şi
contabile şi a mecanismelor de control intern ale acestora;
- aplicarea de sancţiuni;
- contestarea de către instituţiile de credit a actelor administrative emise de Banca
Naţională a României;
- derularea unor proceduri judiciare iniţiate în baza legii bancare, cu modificările şi
completările ulterioare.
Dacă informaţiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu
acordul expres al autorităţii care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care
s-a dat acest acord.
Nu în ultimul rând, în raport de subiectul analizat reţinem şi obligaţia băncii
centrale de a păstra confidenţialitatea anumitor date dobândite în exercitarea atribuţiilor
de colectarea a informaţiilor statistice1. Astfel, Banca Naţională a României este
autorizată să colecteze date şi informaţii statistice primare care sunt necesare pentru
aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, fiind împuternicită să-şi stabilească
metodologiile privind culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de
date statistice în domeniile sale de competenţă2. Persoanele juridice publice şi private,
precum şi persoanele fizice sunt obligate să furnizeze gratuit băncii centrale, la termenele,
periodicităţile şi în forma solicitată, date şi informaţii statistice, în conformitate cu
reglementările şi instrucţiunile emise de Banca Naţională a României. Pentru entităţile
fără personalitate juridică, obligaţiile de raportare statistică revin persoanelor desemnate
să reprezinte aceste entităţi.
Datele şi informaţiile statistice care permit identificarea subiecţilor statistici, în
mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informaţii cu caracter individual, sunt
considerate confidenţiale. Datele şi informaţiile statistice confidenţiale nu pot servi ca
probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru subiecţii statistici la
care se referă.
Banca Naţională a României asigură măsuri de protecţie a datelor care se referă la
subiecţi individuali persoane juridice sau fizice - date obţinute direct sau indirect, din
surse administrative sau din alte surse.
Formele răspunderii în materie. În ceea ce priveşte răspunderea în cazul
nerespectării obligaţiei de a păstra secretul bancar se impun câteva precizări,
reglementarea acesteia fiind asigurată prin diverse acte normative.
● Răspunderea penală. Dispoziţiilor art. 214 Cod penal incriminează divulgarea
secretului profesional, infracţiunea constând, după caz, în:
- divulgarea, fără drept, a unor date de către acela căruia i-au fost încredinţate sau
de care a luat cunoştinţă în virtutea profesiei ori funcţiei, dacă fapta este de natură a aduce
prejudicii unei persoane;
1

În condiţiile art. 49 din Legea nr. 312/2004.
Banca Naţională a României are dreptul să verifice modul de determinare a datelor şi informaţiilor
raportate şi corespondenţa lor cu evidenţele deţinătorilor de date primare. Dacă informaţiile şi documentaţia
obţinute nu sunt adecvate sau există rezerve cu privire la corectitudinea sau integralitatea acestora, banca
centrală va putea cere informaţii suplimentare şi explicaţii în acest sens.
2
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- utilizarea sau divulgarea în alte scopuri decât cele prevăzute de lege a
documentelor sau informaţiilor cu caracter de secret profesional, de către cel care le-a
primit ori a luat cunoştinţă de ele în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
serviciul.
Pe de altă parte art. 79 alin. (1) C.pr.pen. prevede că ascultarea ca martor a persoanei
obligate să păstreze secretul profesional nu se poate face cu privire la faptele şi
împrejurările de care a luat cunoştinţă în exerciţiul profesiei, fără încuviinţarea persoanei
sau organizaţiei faţă de care este obligată a păstra secretul.
● Răspunderea disciplinară. De asemenea, persoanele care au încălcat obligaţia de
a păstra secretul bancar pot răspunde, în calitatea lor de angajaţi, disciplinar ori de câte ori
au săvârşit o abatere disciplinară ce constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie prin care au fost încălcate normele legale, regulamentul intern sau contractul
individual de muncă, aplicându-se sancţiune prevăzute de art. 264 din Codul muncii1.
● Răspunderea administrativă. În ce priveşte această formă de răspundere, deşi
O.U.G. nr. 99/2006 nu prevede expres la articolele care reglementează secretul bancar o
sancţiune contravenţională, considerăm că Banca Naţională a României poate aplica în
cazul divulgării secretului profesional sancţiunile prevăzute la art. 57 din Legea nr.
312/20042, respectiv:
a) avertisment scris;
b) amendă aplicabilă instituţiei de credit, între 0,05% şi 1% din capitalul social, sau
administratorilor, conducătorilor ori persoanelor desemnate, între 1 - 6 salarii medii
nete/instituţie de credit, conform situaţiei salariale existente în luna precedentă datei la
care s-a constatat fapta, iar amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;
c) retragerea aprobării date conducătorilor şi/sau administratorilor instituţiei de
credit;
d) retragerea autorizaţiei instituţiei de credit.
● Răspunderea civilă. Răspunderea civilă contractuală poate constitui temeiul
juridic al acţiunii pornite de un client faţă de instituţia de credit cu care are încheiat un
contract, spre deosebire de răspunderea civilă delictuală care poate constitui temeiul în
cazul terţului prejudiciat de instituţia de credit prin nerespectarea obligaţiei de a păstra
secretul bancar.

1
Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o
abatere disciplinară sunt: a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o
perioada ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului
corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 de zile; d)
reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz,
şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; f) desfacerea disciplinară a contractului
individual de muncă.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim
sancţionator, va fi aplicat acesta.
2
Acestea vor putea fi aplicate pentru nerespectarea prevederilor acestei legi, precum şi a
reglementărilor şi hotărârilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, în cazurile care nu
cad sub incidenţa O.U.G. nr. 99/2006, guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii, în
conformitate cu regulamentul intern aprobat de către Consiliul de administraţie al băncii centrale.
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●Obligaţia de informare a clientului
Aspecte introductive. În considerarea prevederilor art. 15 lit. a) din Legea nr.
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate1 prin informaţii se înţelege orice
documente, date, obiecte sau activităţi, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau
de punere în circulaţie. De asemenea, analiza cadrului normativ actual2 permite
clasificarea informaţiile în funcţie de gradul de accesibilitate la acestea în:
- informaţii nerestricţionate. Acestea sunt informaţiile de interes public3, trăsătura
lor definitorie fiind gradul general de notorietate, astfel că accesul la acestea este total
nerestricţionat4, dreptul de acces fiind garantat prin lege. Această categorie vizează
relaţiile dintre persoane şi autorităţile publice, în accepţiunea dată de cadru normativ
incident.
- informaţii de uz intern. Acestea circulă numai în interiorul diverselor entităţi,
implicit a instituţiilor de credit, deosebindu-se de anterioarele prin lipsa notorietăţii5sau
cum precizează art. 25 alin. (5) din Legea nr. 182/2002 sunt informaţii nedestinate
publicităţii.
- informaţii restricţionate. Această categorie vizează informaţiile la care au acces
decât anumite persoane, în condiţii, în cazurile şi prin respectarea procedurilor prevăzute
de lege, după caz, fiind informaţii clasificate şi informaţii confidenţiale.
Spre deosebire de obligaţia păstrării secretului profesional în domeniul bancar,
obligaţia de informare a clientului în cadrul sistemului bancar naţional nu beneficiază de
o consacrare normativă explicită în această formulare. Situaţia este similară şi în alte
sisteme de drept. Spre exemplu, doctrina franceză tratează obligaţia de informare a
clientului mai mult ca o creaţie jurisprudenţială, consacrările normative în materie fiind
limitate la anumite cazuri. În acest sens, s-a apreciat că această obligaţie profesională se
stabileşte în funcţie de gradul de calificare a cocontractanţilor, fiind consecinţa naturală a
faptului că instituţiile de credit sunt partea cea mai experimentată în domeniul financiar şi
cea care este cea mai activă în definirea conţinutului contractului6.
Consacrare normativă. Referiri normative în materia obligaţiei de informare a
clientelei stabilită în sarcina instituţiilor de credit sunt consacrate totuşi de prevederile
diverselor reglementări naţionale. Natura informaţiilor ce pot fi oferite clienţilor de către
instituţiile de credit apreciem că trebuie circumscrisă, la nivel general, respectării
consideraţiilor asupra tipurilor de informaţii, amintite mai sus.
În sensul problematicii discutate, materializări ale obligaţiei de informare a
clientului sunt identificabile în reglementarea asigurată, printre altele, de:

1

Publicată în M. Of. nr. 248/ 12.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în M. Of. nr. 663
din 23.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiei
clasificate.
3
Potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, prin informaţie de interes public se înţelege orice
informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
4
V. Andronache, I. Bunescu, „Consideraţii pe marginea informaţiei bancare. Limitele clasificării
acesteia. Răspunderea juridică pentru dezvăluire sau diseminare neautorizată”, în Revista de Drept
Comercial, nr. 9/2004, p. 247 - 248.
5
V. Andronache, I. Bunescu, art. cit., p. 249
6
A se vedea şi Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, pp. 90 - 91; P.H. Cassou, op. cit., p. 336.
2
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- O.U.G. nr. 99/2006 , aceasta consfinţind că documentele contractuale ale
instituţiilor de credit trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea
tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se
obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului
dobânzi, penalităţi, comisioane, ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu
este stipulată în contract.
- O.G. nr. 39/19962 care prevede că instituţiile de credit sunt obligate să comunice
deponenţilor toate informaţiile referitoare la schema de garantare de care aceştia au
nevoie, în special cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite
excluse de la plata compensaţiilor - depozite negarantate -, nivelul plafonului de
garantare, modul de calcul al compensaţiei, documentele, condiţiile şi formalităţile ce
trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de către Fond, intervalul de
timp în care pot fi plătite compensaţiile pentru depozitele garantate. Informaţiile trebuie
să fie disponibile la toate sediile instituţiilor de credit, într-un loc accesibil deponenţilor,
şi să fie prezentate într-o formă uşor de înţeles. Fondul de garantare a depozitelor în
sistemul bancar va stabili reguli de prezentare a informaţiilor amintite.
- Regulamentul B.N.R. nr. 4/20043 ce stabileşte că persoana declarantă este obligată
să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit
informaţii de la Centrala Riscurilor Bancare, ultimele informaţii de risc bancar şi cele
despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă.
- Decizia Autorităţii Naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter
personal nr. 105/20074 potrivit căreia participanţii5 sunt obligaţi să furnizeze persoanei
vizate, adică solicitantului de credit, la data înştiinţării prealabile6, în mod clar şi exact,
informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, inclusiv cele cu privire
la:
a) datele cu caracter personal transmise;
b) identitatea biroului sau birourilor de credit către care sunt transmise datele;
c) categoriile de participanţi la birourile de credit către care sunt transmise datele;
d) perioada sau perioadele de stocare a datelor în cadrul sistemelor de evidenţă de
tipul birourilor de credit;
e) modalităţile concrete de exercitare a dreptului de acces, de intervenţie şi de
opoziţie, în relaţia cu participantul şi cu biroul/birourile de credit.
●Obligaţia de vigilenţă
Creaţia jurisprudenţei străine. În literatura juridică de specialitate7, în sarcina
instituţiilor de credit a fost identificată o obligaţie de vigilenţă, în strânsă legătură cu
principiul de non-ingerinţă sau de non-imixtiune în conducerea afacerilor clientului. În
ceea ce priveşte principiul amintit, jurisprudenţa franceză a apreciat că acesta implică
1

Art. 117 alin. (2).
Art. 43.
3
Art. 19.
4
Art. 9.
5
Raportat la tema abordată, avem în vedere instituţiilor de credit care trasmit date cu caracter personal
către un sistem de evidenţă de tipul birourilor de credit.
6
Stabilită conform dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 105/2007.
7
A se vedea pentru detalii Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op.cit, pp. 91 – 94.
2

144

DREPT BANCAR

două componente, respectiv: pe de o parte bancherul nu este obligat să intervină pentru a
împiedica clientul să îndeplinească un act neregulat, inoportun sau periculos, iar pe de
altă parte bancherul nu este în drept să refuze executarea instrucţiunilor clientului pe
motiv că nu i se par judicioase. Principiul de non-ingerinţă poate fi opus în egală măsură
bancherilor, la fel ca şi terţilor.
În aceeaşi opinie doctrinară s-a mai apreciat că, în general, obligaţia de vigilenţă se
limitează totuşi la detectarea anomaliilor şi neregularităţilor manifestate evident în
raporturile intervenite între instituţiile de credit şi clientela acestora. Aspectul cel mai
delicat al obligaţiei profesionale analizate este oportunitatea sa, obligaţia de vigilenţă
traducându-se practic printr-o obligaţie de discernământ şi de consiliere din partea
instituţiilor de credit, în limita competenţei lor, în ceea ce priveşte operaţiunile care le
sunt solicitate de clienţi. Chestiunea se pune în situaţii foarte variate în care sunt antrenate
interesele clientului şi ale instituţiilor de credit şi, uneori, chiar ale terţilor.
Aplicaţii legale în sistemul naţional. Absenţa unei recunoaşteri normative exprese,
sub această titulatură, a obligaţiei de vigilenţă este totuşi compensată în sistemul nostru
de drept naţional de consacrarea explicită a unor intervenţii impuse instituţiilor de credit
în relaţiile acestora cu clienţii. Practic, apreciem că acestea concretizează forme de
manifestare ale obligaţie profesionale analizate, intervenţia instituţiilor de credit, prin
persoanele abilitate, variind în funcţie de circumstanţe.
În acest sens, avem în vedere, cu titlu exemplificativ, următoarele forme de
materializare a obligaţiei de vigilenţă:
● identificarea clientelei
Conform reglementărilor generale conţinute de O.U.G. nr. 99/20061, instituţiile de
credit trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei, în condiţiile
prevăzute de legislaţia în materie, oferirea de servicii care implică deschiderea şi operarea
de conturi sau închirierea de casete de siguranţă către persoane anonime fiind interzisă.
Cadrul normativ general amintit este completat, sub acest aspectul, şi de alte
reglementări specifice anumitor domenii. Exemplificăm în acest sens, obligaţia de
identificare a clientele impusă acestor instituţiilor de credit prin şi în condiţiile Legii nr.
656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism2.
În această materie, instituţiile de credit sunt obligate ca în desfăşurarea activităţii
lor3 să aplice măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei,
care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real.
Măsurile-standard de cunoaştere a clientelei vor fi aplicate în următoarele situaţii:
a) la stabilirea unei relaţii de afaceri;
b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori
echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai
multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. Când suma nu este cunoscută în
momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească
identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este
1

Art. 118 din O.U.G. nr. 99/2006.
Potrivit dispoziţiilor art. 81, art. 9; art. 91, art. 92; art. 10; art. 12, art. 121, art.13.
3
Dar şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. De asemenea, instituţiile
de credit trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la
aceasta în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe.
2
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informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă
menţionată anterior
c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau
finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la
obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite de Legii nr.
656/ 2002 şi de valoarea operaţiunii;
d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de
identificare deja deţinute despre client;
e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă
reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.
Măsurile standard de cunoaştere a clientelei vor fi aplicate tuturor clienţilor noi,
precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul clienţilor existenţi, respectiv
tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil şi
oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel.
Instituţiile de credit nu vor deschide şi nu vor opera conturi anonime, respectiv
conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută şi
evidenţiată în mod corespunzător.
Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde:
a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în documentele de
identitate prevăzute de lege;
b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de
înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce
tranzacţia reprezintă legal persoana juridică. În cazul persoanelor juridice străine, la
deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte
identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a
celui care o reprezintă în tranzacţie, precum şi o traducere în limba română a
documentelor autentificate de un birou al notarului public.
Instituţiile de credit pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în
următoarele situaţii:
- în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată
anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima
unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă
ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa
fel încât să depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului
în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei;
- în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
- în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile
prevăzute normativ în acest sens;
- în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, dintr-un stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o
instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele
prevăzute de Legea nr. 656/ 2002 şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora;
- în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care
prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute
decadrul normatov incident în materie.
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Instituţiile de credit aplică, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a
clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii care,
prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor
de terorism:
- în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor;
- în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European;
- în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care
sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European ori într-un stat terţ.
- în alte cazuri, decât cele anterioare, care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de
spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.
În fiecare caz în care identitatea este solicitată în considerarea cadrului normativ
asigurat de Legea nr. 656/ 2002, instituţia de credit care are obligaţia identificării
clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referinţe de
identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul.
Instituţiile de credit vor păstra evidenţele secundare sau operative şi înregistrările tuturor
operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioada de 5 ani de la
efectuarea fiecărei operaţiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca
mijloace de probă în justiţie.
Nu în ultimul rând, menţionăm că o posibilitate recunoscută instituţiilor de credit,
derivată din activitatea de identificare a clientelei realizată de aceste entităţi, este cea
vizând prelucrarea date cu caracter personal ale respectivei clientelei. În acest sens,
dispoziţiile generale ale O.U.G. nr. 99/2006 prevăd că instituţiile de credit au posibilitatea
de a prelucra date cu caracter personal fără consimţământul expres al persoanei vizate, în
vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin potrivit cadrului normativ în vigoare1.
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal este desemnată normativ2, orice
operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal3,
prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către
terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea,
blocarea, ştergerea sau distrugerea.
În ceea ce priveşte instituţiile de credit, acestea pot prelucra date cu caracter
personal, spre exemplu, în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit. În acest caz,
pot constitui obiect al prelucrării numai datele cu caracter personal care sunt relevante şi
neexcesive, în raport cu scopul evaluării solvabilităţii, al reducerii riscului la creditare şi
1

Art. 118 alin. (2).
Art. 3 lit. b) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 din 12.12.2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
3
Conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001, vor fi considerate date cu caracter personal orice
informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea
persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de
identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
2
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al determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice, cu respectarea
cadrului normativ incident, şi numai în legătură cu activitatea de creditare1.
● verificarea corespondenţei semnăturii de pe documente cu cea din specimenele
de semnătură, depuse de client la instituţia de credit, în prealabil derulării operaţiunilor
cu aceasta;
● participarea la combaterea operaţiunilor de spălare a banilor şi susţinerea
financiară a terorismului, în formele stabilite normativ2;
● obligaţia de a refuza îndeplinirea unei operaţiuni deoarece este ilicită, fiind
susceptibilă să cauzeze o atingere gravă a drepturilor altora.
● punerea în gardă a clienuit dacă operaţiunile solicitate de acesta instituţiei de
credit prezintă anumite pericole, fără să fie însă neregulamentare, etc.
Nerespectarea cadrului normativ ce reglementează formele de manifestare a
obligaţiei de vigilenţă impusă instituţiilor de credit angajează, în principiu, în sarcina
acestora o răspundere diferită, în raport de tipul încălcării.
● Obligaţia de publicitate
Aplicaţii în sfera instituţiilor de credit. În materia instituţiilor de credit, cerinţele
de publicitate sunt consacrate în mod expres prin dispoziţiile O.U.G. nr. 99/20063. În
scopul asigurării disciplinei şi transparenţei pieţei, instituţiile de credit trebuie să facă
publice date şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în măsura şi condiţiile
prevăzute normativ în acest sens, cel puţin anual, imediat ce acestea sunt disponibile. Pe
baza criteriilor prevăzute în reglementările emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006
instituţiile de credit trebuie să determine dacă este necesară publicarea cu o frecvenţă mai
mare decât cea prevăzută anterior.
Modalităţile de publicare a datelor şi informaţiilor necesare, locaţia unde acestea
sunt disponibile şi mijloacele de verificare a respectării cerinţelor de publicare se
stabilesc de către fiecare instituţie de credit, în măsura în care este posibil, acestea
trebuind să asigure utilizarea aceloraşi mijloace sau a aceleiaşi locaţii pentru publicarea
tuturor datelor şi informaţiilor. Prezentările echivalente de date şi informaţii realizate de
instituţia de credit către piaţă în baza cerinţelor privind publicarea situaţiilor financiare,
listarea la bursă sau alte asemenea cerinţe, pot fi considerate ca asigurând respectarea
cerinţelor de publicare. Dacă datele şi informaţiile nu sunt incluse în situaţiile financiare,
instituţiile de credit trebuie să indice unde pot fi găsite.
Instituţiile de credit trebuie să adopte politici formale pentru asigurarea respectării
cerinţelor de publicare stabilite şi pentru evaluarea adecvării datelor şi informaţiilor
publicate.
Pentru asigurarea transparenţei şi disciplinei de piaţă, Banca Naţională a României
poate impune unei instituţii de credit măsuri specifice referitoare la:
a) conţinutul datelor şi informaţiilor pe care trebuie să le publice;
1

Decizia nr. 105/ 2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de
evidenţă de tipul birourilor de credit
2
În condiţiile prevăzute de prevederile din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, precum şi din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Pentru detalii a se
vedea Capitolul Activităţi permise instituţiilor de credit.
3
Art. 159 - art.163.
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b) frecvenţa cu care trebuie să publice unele date şi informaţii şi stabilirea
termenelor de publicare;
c) mijloacele şi locaţiile de publicare, altele decât cele utilizate pentru publicarea
situaţiilor financiare;
d) utilizarea anumitor mijloace de verificare a datelor şi informaţiilor publicate care
nu intră în sfera auditului financiar.
Întreprinderile mici şi mijlocii sau orice alte societăţi, solicitante ale unui credit,
pot cere instituţiei de credit să le furnizeze o explicaţie în scris cu privire la încadrarea lor
într-un anumit rating.
Aplicaţii în sfera băncii centrale. În cazul Băncii Naţionale a României obligaţia de
publicitate este reglementată sub forma comunicării acestei instituţii cu publicului prin
dispoziţiile Legii nr.312/20041. Pentru aceat subiect de drept, obiectul obligaţiei de
publicitate constă în oferirea publicului larg, mediului de afaceri intern şi internaţional,
instituţiilor administraţiei publice şi comunităţii academice, a unei imagini clare asupra
politicilor şi măsurilor adoptate de către banca centrală pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
În acest sens, toate reglementările emise de Banca Naţională a României se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I. De asemenea, banca centrală va deschide şi va
menţine un registru public al reglementărilor sale, publicate în Monitorul Oficial al
României. În plus, banca centrală va publica periodic raportul anual, rapoarte privind
balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a ţării, raportul asupra inflaţiei,
buletine şi comunicate de presă privind evoluţia monedei şi a creditului, studii şi alte
materiale cuprinzând informaţii destinate publicităţii.
Cu titlu exemplificativ, vor mai putea fi publicate:
- datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale, în întregime sau în
parte, numai în condiţiile în care identificarea directă ori indirectă a persoanelor juridice
sau fizice nu este posibilă2;
- raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa, prezentate Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a României, împreună cu situaţiile financiare anuale3.
III. Răspunderea instituţiilor de credit
Pornind de la realitatea că în domeniul bancar contractul, ca izvor al obligaţiilor, se
află la baza majorităţii raporturilor juridice intervenite între instituţiile de credit şi
clientela sa, răspunderea acestora faţă de client are, în principal, o natură contractuală.
Astfel, răspunderea civilă contractuală incumbă instituţiei de credit oridecâteori aceasta
nu execută o obligaţie prevăzută în contract sau o execută necorespunzător.
În cazul în care o instituţie de credit săvârşeşte o faptă ilicită faţă de o terţă
persoană, fără a exista între acestea un raport juridic de natură contractuală, răspunderea
instituţiei de credit va avea forma răspunderii civile delictuale fie pentru fapta proprie
(art. 998-999 C. civ.), fie pentru fapta altei persoane, respectiv pentru prepuşii săi (art.
1000 alin. 3 C. civ.)4. În schimb, instituţia de credit nu răspunde pentru faptele ilicite ale
clienţilor săi.
1

Art. 56.
Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 312/2004.
3
Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 312/2004.
4
Spre exemplu, un creditor având o creanţă faţă de un debitor popreşte un cont al acestuia la o
anumită instituţie de credit, însă respectiva instituţie de credit efectuează anumite plăţi la ordinul debitorului,
deşi trebuia să indisponibilizeze sumele respective până la concurenţa creanţei respective.
2
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În materia răspunderii civile contractuală şi delictuală, antrenată în sarcina
instituţiilor de credit, incident este dreptul comun marcat totuşi de obligaţiile profesionale
generale, specifice acestor entităţi, dar şi de particularităţile obligaţiilor ce decurg din
fiecare tip de operaţiune permisă instituţiilor de credit.
Însă, răspunderea instituţiilor de credit nu este limitată doar la formele răspunderii
civile precizate, analiza cadrului normativ în materie relevând numeroase sancţiuni
contravenţionale şi penale corespunzătoare, după caz, răspunderii administrative şi
răspunderii penale.
Instituţiile de credit răspund administrativ în cazul în care acestea încalcă dispoziţii
ce prevăd sancţiuni contravenţionale cuprinse, după caz, în O.U.G. nr. 99/20061 dar şi în
numeroase alte acte normative. Dintre acestea din urmă amintim de:
- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului2;
- Decizia nr. 105/ 2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit. Conform art. 12, încălcarea
dispoziţiilor acestui act normativ poate atrage răspunderea contravenţională, potrivit Legii
nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Sunt avute în vedere situaţiile
când prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal nu este săvârşită în astfel de
condiţii încât sa constituie infracţiune.
- Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălarii banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism .
Prin dispoziţiile art. 223 sunt stabilite faptele ce constituie contravenţie şi sancţiunile
1

Spre exemplu în materia sistemelor de plăţi, prin dispoziţiile art. 407- art. 409. În acest sens, Banca
Naţională a României poate dispune participanţilor şi/sau administratorilor sistemelor de plăţi şi ai sistemelor
de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare adoptarea unor măsuri de remediere a deficienţelor
constatate în cadrul sistemelor. În situatia în care banca centrală constată că participanţii la sistemele de plăţi
şi sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau administratorii acestor sisteme se fac
vinovaţi de nerespectarea dispoziţiilor în materie sau nu se conformează măsurilor de remediere dispuse de
aceasta, Banca Naţionala a României poate aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) amenda cuprinsă între 1 leu şi 10 lei;
c) suspendarea sau excluderea unuia sau mai multor participanţi de la unul sau mai multe sisteme;
d) suspendarea, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizaţiei acordate de Banca Naţională a
României unui administrator de sistem;
e) retragerea autorizaţiei acordata administratorului de sistem.
Actele prin care sunt dispuse măsurile sau sunt aplicate sancţiuni se emit de către guvernatorul, primviceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României cu excepţia sancţiunilor prevăzute la lit.
d) şi e) a căror aplicare este de competenţa Consiliului de administraţie.
Aplicarea acestor sancţiuni se prescrie în termen de un an de la data luării la cunoştinţă, dar nu mai
mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei. Amenzile încasate se fac venituri la bugetul de stat. Aplicarea
sancţiunilor nu înlatură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.
2
Potrivit dispoziţiilor art. 42, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei următoarelor fapte: nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 şi 29 de către personalul
instituţiilor financiar-bancare, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca
Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţională a
României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi de
Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz.
3
În conformitate cu dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2), constituie contravenţie faptele de:
a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4. Se sancţionează cu
amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei,
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aplicabile acestora. Încălcarea prevederilor din Legea nr. 656/ 2002 mai poate atrage,
după caz, răspunderea civilă sau disciplinară.
În ceea ce priveşte răspunderea penală, cadrul normativ ce reglementează
infracţiunile incidente domeniului bancar este asigurat, după caz, atât prin dispoziţiile
Codului penal1, în proporţie relativ restrânsă, cât mai ales prin dispoziţiile alor
reglementări. Dintre acestea din urmă amintim enumerativ de:
● O.U.G. nr. 99/20062. Prin intermediul acestui act normativ, sunt consacrate în
mod expres următoarele infracţiuni:
- desfăşurarea de activităţi interzise, potrivit interdicţiei consacrate prin art. 5, de
către o persoană, pe cont propriu sau pe contul unei entităţi care nu este instituţie de
credit, sancţiunea fiind închisoare de la 2 la 7 ani;
- utilizarea neautorizată de către o persoană a unei denumiri specifice unei instituţii
de credit3, sancţiunea fiind închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda;
- fapta unui membru al consiliului de administraţie sau director ori, după caz, a
unui membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului sau a oricărui angajat al
unei instituţii de credit care, cu rea-credinţă, încalcă dispoziţiile art. 1714 sau
obstrucţionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Naţională a
României. Acest tip de infracţiune se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani;
- deschiderea de conturi sub nume fictive constituie, fiind sancţionată cu închisoare
de la 2 la 7 ani.
● Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Prin
dispoziţiile sale5, acest act normativ asimilează actelor de terorism şi fapte de spălarea de
b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13-15 şi
la 17. Se sancţionează cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei.
(3) Sancţiunile prevăzute anterior aplică şi persoanelor juridice.
(3^1) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe
dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz,
suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;
c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior,
pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitivă;
d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
f) închiderea unităţii.
(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanţii
împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În
cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi.
1
Spre exemplu infracţiunea de divulgare a secretului profesional analizată deja.
2
Art. 410 - art. 413.
3
Încălcând astfel dispoziţiile art. 6 din O.U.G. nr. 99/2006.
4
Conform acestuia, instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită
personalului Băncii Naţionale a României şi altor persoane împuternicite să efectueze verificarea, să le
examineze evidenţele, conturile şi operaţiunile şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de
desfăşurarea activităţii, după cum sunt solicitate de către aceştia. Instituţiile de credit, persoane juridice
române, sunt obligate să transmită Băncii Naţionale a României orice informaţii solicitate de aceasta, în
scopul exercitării competenţelor sale prevăzute de lege.
5
Art. 33 alin. (1) lit. f) şi alin. (3).
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bani, bancrută frauduloasă, actele de corupţie, şantajul, traficul de persoane, traficul ilicit
de droguri şi precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, falsificarea de
monedă sau de alte valori, precum şi orice alte infracţiuni având ca finalitate realizarea
unui profit în folosul entităţii teroriste. În cazul acestor infracţiuni maximul pedepsei
prevăzute de legislaţia în vigoare se majorează cu 3 ani, fără a se putea depăşi maximul
general al pedepsei închisorii.
De asemenea, vor fi se sancţionate cu închisoare de la 15 la 20 de ani şi
interzicerea unor drepturi punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri mobile
sau imobile, cunoscând ca acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau săvârşirea actelor de
terorism, precum şi realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea
de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism. Bunurile
mobile sau imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste, precum şi fondurile realizate sau
colectate în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani1.
● Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalării banilor, precum
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism. În considerarea dispoziţiilor art. 23, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
actelor de terorism, constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepsesc cu
închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de
infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în
scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se
sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a
dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora,
cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând ca acestea provin din
săvârşirea de infracţiuni2.

1

Art. 36 din Legea nr. 535/2004.
De asemenea, în cazul acestei infracţiuni tentativa se pedepseşte. Dacă fapta a fost săvârşită de o
persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele
complementare prevăzute la art. 531 alin. (3) lit. a) - c) din Codul penal. Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca
elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective. În cazul in care
s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea măsurilor
asiguratorii este obligatorie.
2
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CAPITOLUL VI
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
INSTITUŢIILOR DE CREDIT
Secţiunea I
Reguli comune tuturor instituţiilor de credit
Forme de constituire. Etape. Instituţiile de credit potrivit art. 3 din O.U.G.
99/2006 se pot constitui şi funcţiona în una din următoarele categorii:
a) bănci;
b) organizaţii cooperatiste de credit;
c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;
d) bănci de credit ipotecar;
e) instituţii emitente de monedă electronică.
Tuturor instituţiilor de credit li se aplică în privinţa constituirii, funcţionării,
dizolvării şi lichidării dispoziţiile privitoare la societăţile pe acţiuni prevăzute de Legea
nr. 31/1990. Aşadar, Legea nr. 31/1990 constituie dreptul comun pentru constituirea şi
funcţionarea instituţiilor de credit, cu excepţia cazurilor în care legislaţia bancară prevede
anumite derogări.
În legătură cu aplicarea dispoziţiilor prevătute de Legea nr. 31/1990 societăţilor
comerciale, trebuie făcută următoarea distincţie:
- toate instituţiile de credit, cu excepţia organizaţiilor de credit, se constituie sub
forma societăţii pe acţiuni, O.U.G. prevăzând expres această formă: în art. 287 pentru
bănci, în art. 319 pentru băncile de credit ipotecar, în art. 322 pentru instituţiile emitente
de monedă electronică
- organizaţiile cooperatiste de credit potrivit art. 335 din O.U.G. 99/2006 sunt
asociaţii autonome, apolitice şi neguvernamentale, care desfăşoară activităţi specifice
instituţiilor de credit în scopul întrajutorării membrilor acestora, iar la art. 351 se prevede
„constituirea, funcţionarea, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea,
divizarea şi lichidarea organizaţiilor cooperatiste de credit urmează regimul societăţilor
pe acţiuni”; aşadar, organizaţiile cooperatiste nu sunt societăţi pe acţiuni, însă regulile
aplicabile acestora sunt cele prevăzute de Legea nr. 1/1990 în privinţa societăţilor pe
acţiuni
Constituirea unei instituţii de credit se poate face decât în măsura în care există
aprobarea prealabilă a B.N.R., iar după comunicarea aprobării , în termen de maxim 2
luni, instituţa de credit trebuie să prezinte B.N.R. documentele care atestă constituirea
legală conform dispoziţiilor aplicabile în vederea obţinerea autorizaţiei de funcţionare
(art. 33 alin. 2 din O.U.G. 99/2006). Ulterior înmatriculării societăţii în registrul
comerţului se asigură evidenţa şi publicitatea instituţiilor de credit, precum şi a
sucursalelor deschise de instituţii de credit cu sediul într-un stat terţ potrivit
Regulamentului B.N.R. nr. 1/2007 privind registrul instituţiilor de credit1.
1

Publicat în M. Of. nr. 119/16.02.2007
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Observăm, aşa cum s-a reţinut şi în doctrină , că există trei etape în constituirea unei
societăţi bancare: o primă etapă destinată obţinerii prealabile a aprobării de constituire din
partea B.N.R. , a doua etapă ce are loc potrivit Legii nr. 31/1990 de constituire a societăţii
comerciale şi, în fine, ultima etapă cea de autorizate a funcţionării şi realizării evidenţei şi
publicităţii instituţiei de credit.
Capitalul social. La constituirea unei instituţii de credit, persoană juridică română,
capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care instituţia
de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau
divizare.
Capitalul social al unei instituţii de credit, persoană juridică română, trebuie vărsat
integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia. La
constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o
instituţie de credit, iar acest cont rămâne blocat până la înmatricularea irespectivei
nstituţii de credit în registrul comerţului.
Aporturile în natură nu sunt permise.
Acţiunile/părţile sociale ale unei instituţii de credit pot fi numai nominative.
În actele lor constitutive, instituţiile de credit, persoane juridice române, nu vor
putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un singur vot.
Sediul. Sediul social şi, după caz, sediul real, al instituţiei de credit, persoană
juridică română, trebuie să fie situate pe teritoriul României.
Sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de conducere şi de gestiune
a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social.
Instituţia de credit trebuie să desfăşoare efectiv şi cu preponderenţă pe teritoriul
României activitatea pentru care a fost autorizată.
Conducerea. Consiliul de administraţie şi directorii instituţiei de credit au
competenţele şi atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale.
În afara de condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 referitoare la administratorii
unei societăţi comerciale, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie
al unei instituţii de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său, în următoarele
situaţii:
a) persoana îndeplineşte o altă funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauză, cu
excepţia cazului în care este şi director al acesteia;
b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere
aprobarea de a administra sau conduce o instituţie de credit, o instituţie financiară sau o
societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate care desfăşoară activitate în sectorul
financiar ori a fost înlocuită din funcţia exercitată în astfel de entităţi din motive care îi
pot fi imputate;
c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a
unei alte autorităţi, să administreze sau să conducă o entitate de natura celor prevăzute la
lit. b) ori să desfăşoare activitate într-unul dintre domeniile specifice acestor entităţi.
Dispoziţiile referitoare la situaţiile de incompatibilitate şi interdicţiile prevăzute
pentru administratori se aplică, în mod corespunzător şi directorilor care nu sunt membri
ai consiliului de administraţie.
1

Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 63.
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Conducerea operativă a activităţii unei instituţii de credit trebuie să fie asigurată de
cel puţin două personae care trebuie să aibă reputaţie şi experienţă adecvate pentru
exercitarea responsabilităţilor încredinţate. Aceşti directori trebuie să exercite exclusiv
funcţia pentru care au fost numiţi. Responsabilităţile de administrare pot fi exercitate
numai de persoane fizice şi trebuie să primească aprobarea de la Banca Naţională a
României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor.
Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună, la nivel colectiv, de
calificare şi competenţă adecvate pentru a fi în măsură să se pronunţe în deplină
cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfăşurată de
instituţia de credit, asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.
Acţionarii. Orice persoană care intenţionează să dobândească, direct sau indirect, o
participaţie calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, trebuie să
notifice în prealabil această intenţie Băncii Naţionale u României, informând asupra
nivelului participaţiei calificate pe care doreşte să o dobândească.
Orice persoană care intenţionează să-şi majoreze participaţia calificată, astfel încât
aceasta să atingă sau să depăşească nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul
social sau din drepturile de vot ale unei instituţii de credit, persoană juridică română ori
astfel încât instituţia de credit să devină o filială a sa, trebuie să notifice această intenţie
Băncii Naţionale a României.
Banca Naţională a României are competenţa de a evalua toate circumstanţele şi
informaţiile legate de calitatea persoanelor care intenţionează să dobândească
participaţii calificate într-o instituţie de credit, persoană juridică română, şi de a decide în
ce măsură sunt respectate cerinţele stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau în
reglementările emise în aplicarea acesteia.
La evaluarea persoanelor care urmează să deţină participaţii calificate la o instituţie
de credit se au în vedere, cel puţin, următoarele:
a) provenienţa fondurilor cu care persoana respectivă intenţionează să participe la
capitalul instituţiei de credit, precum şi transparenţa acesteia;
b) soliditatea situaţiei financiare a persoanei în cauză şi capacitatea acesteia de a
susţine financiar instituţia de credit dacă este nevoie;
c) adecvarea cadrului de supraveghere din ţara de origine, dacă este cazul.
Totodată, orice persoană care intenţionează să renunţe, direct sau indirect, la o
participaţie calificată sau să-şi diminueze participaţia calificată astfel încât acesta să se
situeze sub nivelurile de 20%, 33% ori de 50% din capitalul social sau din drepturile de
vot ale unei instituţii de credit sau astfel încât instituţia de credit să înceteze să mai fie o
filială a sa, trebuie să notifice această intenţie Băncii Naţionale a României.
Organizarea Toate instituţiile de credit trebuie să-şi organizeze întreaga activitate
în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii şi
ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
Fiecare instituţie de credit are obligaţia de a deschide cont curent la Banca
Naţională a României, înainte de începerea activităţii.
În toate actele sale oficiale, instituţia de credit se identifică printr-un minim de date,
conform legislaţiei aplicabile, cu menţionarea numărului şi datei de înmatriculare în
registrul instituţiilor de credit.
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Deschiderea de sucursale în state terţe. Instituţiile de credit, persoane juridice
române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a
României pe teritoriul unui stat terţ numai prin înfiinţarea unei sucursale. Înfiinţarea unei
sucursale într-un stat terţ este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.
De asemenea, orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea
înfiinţării sucursalei trebuie supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.
Fuziunea şi divizarea. Fuziunea sau divizarea instituţiilor de credit se realizează
potrivit dispoziţiilor legale în materie. Operaţiunile de fuziune şi de divizare sunt supuse
aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, iar înregistrarea în Registrul
Comerţului se face numai după obţinerea aprobării prealabile.
Fuziunea se poate realize:
a) între două sau mai multe instituţii de credit;
b) între instituţii de credit şi instituţii financiare;
c) între instituţii de credit şi societăţi prestatoare de servicii auxiliare.
La evaluarea unei operaţiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, fără a fi
limitative, următoarele:
a) îndeplinirea condiţiilor pentru autorizarea unei instituţii de credit;
b) adecvarea capitalului la nivelul instituţiei/instituţiilor de credit rezultate;
c) transparenţa structurii instituţiei/instituţiilor de credit rezultate, astfel încât
aceasta să permită desfăşurarea unei supravegheri eficiente;
d) calitatea persoanelor care asigură conducerea instituţiei/instituţiilor de credit
rezultate.
Instituţiile de credit care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, precum
şi instituţiile de credit care continuă să existe în urma unei asemenea operaţiuni, trebuie să
îndeplinească toate condiţiile prevăzute de O.U.G. 99/2006, iar instituţiile de credit care
se înfiinţează trebuie să obţină autorizaţie din partea Băncii Naţionale a României.
Transformarea unei alte entităţi în instituţie de credit. În cazul transformării
unei alte entităţi în instituţie de credit trebuie să fie îndeplinite condiţiile pentru obînerea
unei autorizaţii şi condiţiile minime de autorizare prevăzute la art. 10-17 din O.U.G.
99/2006.
De asemenea este posibil ca o instituţie de credit din una din categoriile prevăzute
la art. 3 să se poată transforma într-o instituţie de credit din altă categorie, însă cu condiţia
să îndeplinească toate cerinţele specifice aplicabile respectivei categorii.
Procesul de transformare este supus aprobării Băncii Naţionale a României, iar
instituţia de credit rezultată este supusă autorizării acesteia.
Societăţile financiare holding. Conducerea operativă a unei societăţi financiare
holding persoană juridică română trebuie să fie asigurată de cel puţin 2 persoane, care să
aibă reputaţie adecvată şi experienţă suficientă pentru a exercita acele atribuţii.
Societăţile financiare holding trebuie să notifice Băncii Naţionale a României
numirea în funcţie a persoanelor din conducere
Dispoziţiile Capitolului IV (Regimul instituţiilor de credit şi al instituţiilor
financiare din alte state member, art. 45 şi urm.) din Titlul II, Partea I din O.U.G. 99/2006
se aplică în mod corespunzător şi societăţilor financiare holding persoane juridice române
care sunt societăţi-mamă ale unor instituţii de credit ce sunt supravegheate la nivel
consolidat de Banca Naţională a României în calitate de autoritate competentă sau de
către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, pentru situaţiile financiare anuale
consolidate.
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Lichidarea instituţiilor de credit. Odată cu retragerea autorizaţiei, Banca
Naţională a României dispune dizolvarea urmată de lichidare a instituţiei de credit sau
dacă instituţia de credit se află în vreuna din situaţiile de insolvenţă prevăzute de
legislaţia specială privind falimentul instituţiilor de credit, sesizează instanţa competentă
în vederea deschiderii procedurii.
Lichidarea instituţiei de credit care nu se află în situaţie de insolvenţă, inclusiv a
sucursalelor sale din România, din alte state membre sau din state terţe, se realizează cu
respectarea Legii nr. 31/1990
Îndeplinirea atribuţiilor privind lichidarea instituţiei de credit este asigurată de
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar care îndeplineşte calitatea de
lichidator atât în cazul în care lichidarea este dispusă conform art. 255 din O.U.G.
99/2006, cât şi în cazul în care lichidarea are loc la iniţiativa acţionarilor/membrilor.
Lichidarea instituţiei de credit conform dispoziţiilor art. 255 sau la iniţiativa
acţionarilor/membrilor nu împiedică declanşarea procedurii falimentului, dacă pe
parcursul procesului de lichidare instituţia de credit ajunge în una dintre situaţiile de
insolvenţă prevăzute de legislaţia specială privind falimentul instituţiilor de credit.
Orice creditor al instituţiei de credit aflate în lichidare, inclusiv autorităţile publice,
cu domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social în România sau în alt stat membru, are
dreptul de a înainta o declaraţie de creanţe sau de a formula observaţii scrise în legătură
cu creanţele sale asupra instituţiei de credit, care se adresează lichidatorului. Declaraţia
trebuie însoşită de copii de pe actele care atestă creanţele lor, dacă există, şi trebuie să
indice natura fiecărei creanţe, data la care a luat naştere şi valoarea acesteia, dacă există
privilegii, garanţii reale şi alte asemenea drepturi în legătură cu creanţele respective şi să
indice care sunt creanţele garantate astfel.
Lichidatorul asigură informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată
corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor
instituţiei de credit.
Deschiderea procedurii de lichidare a instituţiei de credit nu afectează drepturile
reale ale creditorilor sau terţelor părţi asupra bunurilor - corporale sau necorporale,
mobile sau imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea
instituţiei de credit, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe
teritoriul altor state membre. Aceste drepturi se referă la:
a) dreptul de a vinde sau de a dispune în alt mod de un bun şi dreptul de a-i culege
fructele, decurgând în special dintr-un contract de gaj sau ipotecă;
b) dreptul de preferinţă la executarea bunurilor afectate unei garanţii, înaintea altor
titulari de drepturi asupra bunului;
c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta;
d) dreptul de uzufruct asupra bunului.
Deschiderea procedurii de lichidare, în situaţia în care instituţia de credit este parte
într-un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu afectează
dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauză prin care acesta şi-a rezervat dreptul de
proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei condiţii, dacă, la data
intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru.
Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care instituţia de credit este parte
într-un contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu poate constitui motiv
pentru anularea sau desfiinţarea contractului şi nu afectează drepturile cumpărătorului,
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dacă data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare este ulterioară livrării bunului şi dacă,
la acea dată, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru.
Deschiderea procedurii de lichidare nu afectează drepturile creditorilor de a invoca
compensarea legală, atunci când legea aplicabilă contractului permite o asemenea
compensare. În cazul compensării contractuale (netting) se aplică legea care guvernează
contractul.
Validitatea actelor încheiate după deschiderea procedurii lichidării, prin care
instituţia de credit înstrăinează bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării
într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a căror
existenţă sau transfer este supusă obligaţiei de înregistrare într-un registru, un cont ori un
sistem centralizat de depozitare ţinut sau localizat într-un alt stat membru, este guvernată
de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul respectiv sau, după caz,
sub autoritatea căruia este ţinut acel registru, cont sau sistem centralizat de depozitare.

Secţiunea a II-a
Societăţile comerciale de tip bancar
Noţiuni introductive privind societăţile comerciale
Precizări prealabile. O.U.G. 99/2006 nu conţine o tratare amănunţită a modului de
înfiinţare, funcţionare şi dizolvare a societăţilor comerciale de tip bancar, ci doar
dispoziţii speciale cu privire la acestea, astfel că vor fi aplicabile pentru orice alte aspecte
nevizate de legea bancară, dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăile comerciale.
Totodată, cum instituţiile rezervate acestui capitol fac obiectul disciplinei „drept
comercial”, ne vom rezuma, pe cât posibil, la conturarea regimului specific al acestor
societăţi.
Cadrul legal. Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul
comercial, Cartea I, intitulat"Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale”.
Prin acest act normativ se reglementau: societatea în nume colectiv, societatea în
comandită simplă, societatea anonimă (pe acţiuni), societatea în comandită pe acţiuni, şi
asociaţia în participaţie.
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale este legea cadru aplicabilă tuturor
tipurilor de societăţi, cu excepţia dispoziţiilor speciale reglementate în alte legi cu privire
la un anumit domeniu de activitate, cum ar fi, spre exemplu, în anumite domenii de
activitate ce beneficiază de reglementări speciale: în materie bancară1, de asigurări, etc.,
astfel că prioritate au aceste legi în măsura în care reglementează anumite aspecte.
Potrivit art. 287 din O.U.G 99/2006 băncile, persoane juridice române, se constituie
sub formă juridică de societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia comercială.
Dispoziţia este una expresă, astfel că nu există dubii asupra formei juridice, aşa cum s-a
întâmplat sub imperiul Legii nr. 33/1991.
1

Lucian Bercea, Evoluţii în structura sistemului bancar din România, în R.D.C. nr. 4/2004,
pp. 248-257.
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Definiţia societăţii comerciale. Sunt elemente care definesc societatea comercială,
comune oricărei societăţi şi elemente specifice societăţii comerciale.
Societatea comercială se constituie în temeiul unui act constitutiv, încheiat fie sub
forma unui înscris unic, fie sub forma a două acte separate, respectiv statut şi contract.
Prin contractul încheiat, acţionarii se înţeleg: să pună în comun anumite bunuri, să
realizeze împreună o activitate economică şi să împartă între ei profitul rezultat.
Societatea comercială poate fi definită1 ca o grupare de persoane constituită pe baza
unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii/acţionarii se
înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în
scopul realizării şi împărţirii profitului rezultat2.
Societatea comercială de tip bancar. Încercându-se o definire a societăţii
comerciale bancare, s-a considerat3 că definiţia trebuie să cuprindă, pe lângă elementele
mai sus arătate, referiri la obiectul de activitate. Cum societăţile de tip bancar sunt
societăţi comerciale, nu putem reţine ca element de distincţie decât obiectul specific de
activitate: atragerea de fonduri de la persoane fizice şi juridice sub forma depozitelor sau
instrumentelor negociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum şi acordarea de
credite.
În doctrina interbelică4 societatea comercială de tip bancar a fost definită ca fiind
„un organism de interpunere în operaţiunile de credit, banca luând bani pe credit de la
acei care caută o plasare a capitalurilor lor şi dând bani pe credit acelora ce au nevoie de
capitaluri, realizând în acest mod un beneficiu”.
Trăsăturile specifice ale societăţii comerciale de tip bancar. Specificul acestora
rezultă din observarea elemenetlor esenţiale ale actului constitutiv.
Astfel,:
- forma juridică nu poate fi decât cea a societăţii comerciale pe acţiuni şi constituită
simultan, nefiind permisă constituirea prin subscripţie publică (art. 32 din O.U.G.
99/2006);
- aportul nu poate fi decât în numerar, fiind eclude celelalte forme de aport
- obiectul de activitate este cel stabilit de O.U.G. 99/2006
- capitalul social minim diferă de cel prevăzut de Legea nr. 31/1990, în cazul
societăţilor comerciale de tip bancar fiind de minim 5 miloane EURO (art. 11 şi 12 din
O.U.G. 99/2006)
- conducătorii nu pot fi decât persoane fizice
De asemenea, aşa cum am obervat, constituirea societăţii comerciale de tip bancare
nu se poate face decât în măsura în care există aprobarea B.N.R. După comunicarea
aprobării , în termen de maxim 2 luni, reprezentanţii societăţii trebuie să prezinte B.N.R.
documentele care atestă constituirea legală conform dispoziţiilor aplicabile în vederea
obţinerea autorizaţiei de funcţionare (art. 33 alin. 2 din O.U.G. 99/2006).
Aşadar, observăm că înmatricularea societăţii comerciale este precedată de
obţinerea unei aprobări de constituire emise de B.N.R. şi după înmatricularea societăţii în
1

Radu I. Motica, Lucian Bercea, Drept comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 90.
M. Toma, Al. Ţiclea, Cu privire la noţiunea, natura juridică şi funcţiile societăţii comerciale, în
Dreptul, nr. 6/1992, p. 20 şi urm; Nicoleta Ţăndăreanu, Aspecte teoretice şi practice privind definiţia şi
caracteristicile societăţii comerciale, R.D.C. nr. 4/2003, p. 75 şi urm.
3
Carmen Adriana Gheorghe, op. cit., pp. 6-7.
4
P.I. Demetrescu, Societăţile bancare pe acţiuni, Ed. Românească, Bucureşti, 1939, p. 53.
2
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Registrul Comerţului este urmată de emiterea de către B.N.R. a autorizaţiei de
funcţionare. Cum etapele premergătoare şi ulterioare constituirii societăţii comerciale au
făcut obiectul unui capitol anterioar, în prezenta secţiune urmează a analiza doar
constituirea societăţilor comerciale prin prisma dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 care
constituie dreptul comun, cu derogările prevăzute în O.U.G. 99/2006.
Funcţia economică a societăţii comerciale. Pentru a-şi îndeplini rolul său
economic, societatea comercială a fost concepută ca un organism autonom , căruia legea
i-a conferit personalitate juridică.
Prin perfecţionarea tehnicii juridice, în timp au apărut colectivităţi mai mari, cu
sute sau chiar mii de persoane necunoscute între ele, care prin capitalurile lor, contribuiau
la realizarea unor mari afaceri în toate domeniile de activitate.
Natura juridică a societăţii comerciale1
Teoria contractuală. Potrivit concepţiei clasice, societatea s-a considerat ca fiind
un contrat. Concepţia a fost consacrată şi de art. 1491 C. civ.
Teoria contractuală a fost multă vreme unanim acceptată, deoarece constituia
expresia autonomiei de voinţă.
Această concepţie a permis recunoaşterea unor largi posibilităţi de constituire a
societăţilor comerciale şi de adaptare a lor la nevoile comerţului.
Teoria actului colectiv. Susţine că actul juridic care stă la baza societăţii nu este un
contract, ci un act complex sau colectiv, care nu este reglementat de Codul civil.
Nu se consideră un contract, deoarece, potrivit doctrinei un contract sinalagmatic
presupune o opoziţie între voinţele părţilor contractante, care urmăresc scopuri divergente
(ex. contractul de vânzare-cumpărare).
Teoria instituţiei. Ideea de contract nu epuizează efectele juridice care rezultă
din constituirea societăţii. Contractul nu reglementează numai raporturile dintre asociaţi
ci el dă naştere, în condiţiile legii, şi unei persoane juridice.
Potrivit opiniilor unor autori, susţinători ai acestei teorii, societate se naşte
dintr-un act juridic voluntar, dar nu se rezumă la acesta, actul de voinţă fiind la baza
naşterii persoanei juridice căreia i se aplică dispoziţiile legale în materie. Asociaţii
constituind o societate implicit acceptă şi aplicarea dispoziţiilor legale şi a regimului
stabilit de acestea.
În această concepţie, societatea este o reunire de persoane organizate stabil pe
baza unor interese comune. Teoria implică o subordonare a drepturilor şi intereselor
asociaţilor faţă de scopul social care trebuie realizat.
Chiar dacă societatea comercială nu se reduce la a fi numai un contract, fiind şi o
persoană juridică, aceasta are o origine contractuală, care-şi pune amprenta atât asupra
constituirii cât şi asupra organizării şi funcţionării ei.
Reguli generale de constituire a societăţilor comerciale pe acţiuni.
Actul constitutiv. Societatea pe acţiuni se constituie prin contract de societate şi
statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic,
denumit act constitutiv.
Contractul de societate este manifestarea de voinţă prin care acţionarii înţeleg să
constituie societatea.
1

I. Bălan, Natura juridică a societăţii comerciale, în Dreptul, nr. 11/2000, p. 35 şi urm.
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Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată şi se semnează de toţi
acţionarii2. Actul constitutiv şi reglementările interne ale instituţiei de credit se transmit
B.N.R.
Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni va cuprinde:
a) datele de identificare a fondatorilor;
b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii;
d) capitalul social subscris; de menţionat că la momentul constituirii băncii,
capitalul social trebuie vărsat integral
e) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor
f) dacă sunt mai multe categorii de acţiuni, numărul, valoarea nominală şi
drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni;
g) orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni;
h) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv
a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
i) puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, şi dacă ei urmează
să le exercite împreună sau separat;
j) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
k) clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii
societăţii de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administraţie sau
modul de stabilire a acestui număr;
l) puterile de reprezentare conferite administratorilor şi, după caz, directorilor,
respectiv membrilor directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
m) durata societăţii;
n) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor;
o) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi
fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile
pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
p) orice avantaj special acordat, în momentul înfiinţării societăţii sau până în
momentul în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea, oricărei persoane
care a participat la constituirea societăţii ori la tranzacţii conducând la acordarea
autorizaţiei în cauză, precum şi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
r) cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
s) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în
constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Legea nr. 31/1990 nu defineşte ce se
înţelege prin persoane ce au un rol determinant în constituirea societăţii. Aspectul este
important întrucât fondatorii conform art. 32 au anumite drepturi patrimoniale şi
nepatrimoniale, distincte de cele ale celorlalţi acţionari. Se observă din redactarea textului
1

Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului
Încheierea actului constitutiv în formă autentică prevăzută în mod obligatoriu în trei cazuri de Legea
nr. 31/1990 nu se regăşeşte şi pentru bănci, nefiind posibile aceste situaţii, respectiv: a) printre bunurile
subscrise ca aport la capitalul social se află un teren (art. 12 din OUG 99/2006 prevede obligatoriu aportul
numai în numerar); b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă (băncile se constituie
doar sub forma societăţilor pe acţiuni) şi c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică
(interzisă de ar. 32 din OUG 99/2006).
2
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că fondatori pot fi şi persoane care nu sunt semnatari ai actului constitutiv, adică asociaţi
ori acţionari. S-a considerat1 că intră în sfera acestei noţiuni persoanele care au avut o
contribuţie la constituirea societăţii fie din punct de vedere economic, fie juridic etc;
trebuie însă făcută distincţia între o contribuţie semnificativă a celor ce se implică pe baza
cooperării cu asociaţii în constituire şi persoanele care oferă o simplă consultanţă sau sunt
mandataţi să îndeplinească anumite formalităţi.
Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni
prevăzute de prezenta lege.
O.U.G. 99/2006 nu face decât o singură referire la calitatea de fondator în art. 38
precizând că Banca Naţională a României poate respinge o cerere de autorizare, dacă
înainte de obţinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice cu
privire la funcţionarea instituţiei de credit;
Acţionarii. O.U.G. 99/2006 nu defineşte noţiunile de acţionar şi fondator, însă în
art. 7 alin. 3 participaţia este definită ca fiind deţinerea unor drepturi în capitalul unei
entităţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legături durabile cu acea
entitate, sunt destinate să contribuie la activităţile acesteia, fie deţinerea, în mod direct sau
indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi.
Tot în art. 7, însă la alin. 1 pct. 17 regăsim definită participaţia calificată ca fiind o
participaţie directă sau indirectă într-o entitate, care reprezintă 10% sau mai mult din
capitalul ori din drepturile de vot ale entităţii sau care face posibilă exercitarea unei
influenţe semnificative asupra administrării entităţii respective
O.U.G. 99/2006 conţine dispozii stricte cu privire la doândirea ori pierderea calităţii
de acţionar sau diminuarea participaţiei, cu privire la identitatea şi reputaţia acţionarilor.
În vederea autorizării unei instituţii de credit Banca Naţională a României trebuie să fie
informată cu privire la identitatea acţionarilor sau a membrilor, persoane fizice sau
juridice, care urmează să deţină direct sau indirect participaţii calificate la instituţia de
credit, şi cu privire la valoarea acestor participaţii. Banca Naţională a României acordă
autorizaţie numai dacă este încredinţată că, din perspectiva necesităţii asigurării unui
management prudent şi sănătos al instituţiei de credit, calitatea persoanelor respective
este adecvată.
Calitatea acţionarilor unei instituţii de credit şi distribuţia capitalului între aceştia
trebuie să asigure dezvoltarea şi stabilitatea instituţiei de credit. Banca Naţională a
României poate stabili prin reglementări şi alte criterii specifice de evaluare a calităţii
acţionariatului unei instituţii de credit.
Potrivit Normelor bancare nr. 10/2004 nu pot fi acţionari şi fondatori persoanele
nominalizate în anexa la O.G. nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării
sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terrorism.
De asemenea, nu pot dobândi calitatea de acţionar sau fondator nici persoanele care
au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra
patrimoniului, luare şi dare de mită, evaziune fiscală sau orice alte fapte de natură a
conducel la concluzia că este afectată o gestionare corectă şi prudentă a societăţii bancare.
1

St. D. Cărpenaru, op. cit., pp. 68-69.
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Capitalul social. Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic
de 2, iar capitalul social al unei bănci trebuie să fie de minim 5 miloane EURO.
În acest sens, potrivit art. 11 din O.U.G. 99/2006 Banca Naţională a României nu
poate acorda autorizaţie unei instituţii de credit, dacă aceasta nu dispune de fonduri
proprii distincte sau de un nivel al capitalului iniţial cel puţin egal cu nivelul minim
stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane
euro.
La constituirea unei instituţii de credit, persoană juridică română, capitalul iniţial
este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care instituţia de credit care se
constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.
Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul
subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise. La
constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o
instituţie de credit, acesta rămânând blocat până la înmatricularea instituţiei de credit în
registrul comerţului.
Capitalul social al unei bănci este împărţit în acţiuni care pot fi numai nominative.
Băncile nu pot stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un
singur vot.
Sediul social. Sediul social şi, după caz, sediul real, al băncii trebuie să fie situate
pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de
conducere şi de gestiune a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la
sediul social.
Înmatricularea societăţii.
În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii, primii
administratori sau, dacă este cazul , primii membri ai directoratului şi ai consiliului de
supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul
comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea (art 36).
Cererea va fi însoţită de:
a) actul constitutiv al societăţii;
b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;
c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei;
e) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de
asociaţi;
f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori,
respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere, şi, dacă
este cazul, a cenzorilor, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;
g) alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea constituirii ; în cazul
societăţilor comerciale de tip bancar urmează a se face dovada aprobării emise de B.N.R.
Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în
registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat care poate dispune
efectuarea unei expertize, în contul părţilor, precum şi administrarea altor dovezi.
În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, judecătorul delegat, prin încheiere,
pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinţe, va autoriza constituirea
societăţii şi va dispune înmatricularea ei în registrul comerţului, în condiţiile prevăzute de
legea privind acest registru.
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Prin cerinţe legale se înţeleg condiţiile de fond şi formă, astfel că potrivit art. 46
când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin
care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală
pentru constituirea societăţii, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricăror
persoane care formulează o cerere de intervenţie, respinge cererea de înmatriculare; este
exceptat cazul în care asociaţii înlătură astfel de neregularităţi
Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul
comerţului care se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii
judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii comerciale.
Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii.
Neregularităţile pot fi constatate înainte de înmatriculare sau după înmatriculare.
Cu privire la prima situaţie, aşa cum am arătat mai înainte, se poate respinge cererea
de înmatriculare :
- când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege
- actul constitutiv cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii
- nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii
Totuşi, când asociaţii înlătură asemenea neregularităţi, judecătorul delegat va lua
act în încheiere de regularizările efectuate şi va admite cererea de înmatriculare.
În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii societăţii nu au cerut înmatricularea ei
în termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comerţului efectuarea
înmatriculării, după ce, prin notificare sau scrisoare recomandată, i-a pus în întârziere, iar
ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire.
Dacă, totuşi, înmatricularea nu s-a efectuat în termenele prevăzute de alineatul
precedent, asociaţii sunt eliberaţi de obligaţiile ce decurg din subscripţiile lor, după
trecerea a 3 luni de la data autentificării actului constitutiv, în afară de cazul în care acesta
prevede altfel.
Dacă un asociat a cerut îndeplinirea formalităţilor de înmatriculare, nu se va mai
putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligaţiile ce decurg din subscripţie.
În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, societatea este obligată să
ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acelor
neregularităţi. Dacă societatea nu se conformează, orice persoană interesată poate cere
tribunalului să oblige organele societăţii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii, să le
regularizeze.
Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de
la data înmatriculării societăţii.
Efectele actelor întocmite în această perioadă. Opozabilitatea faţă de terţi.
Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de Legea nr.
31/1990, nu pot fi opuse terţilor, în afară de cazul în care societatea face dovada că
aceştia le cunoşteau.
Operaţiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat nu sunt
opozabile terţilor, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre
ele.
Terţii pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit
publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.
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În caz de neconcordanţă între textul depus la oficiul registrului comerţului şi cel
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă, societatea nu poate
opune terţilor textul publicat. Terţii pot opune societăţii textul publicat, cu excepţia
situaţiei în care societatea face dovada că ei cunoşteau textul depus la oficiul registrului
comerţului.
După efectuarea formalităţilor de publicitate în legătură cu persoanele care, ca
organe ale societăţii, sunt autorizate să o reprezinte, societatea nu poate opune terţilor
nicio neregularitate la numirea acestora, cu excepţia cazului în care societatea face
dovada că terţii respectivi aveau cunoştinţă de această neregularitate; societatea nu poate
invoca faţă de terţi numirile în funcţii sau încetarea acestor funcţii, dacă ele nu au fost
publicate în conformitate cu legea.
În raporturile cu terţii, societatea este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă
aceste acte depăşesc obiectul de activitate al societăţii, în afară de cazul în care ea
dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depăşirea
acestuia ori când actele astfel încheiate depăşesc limitele puterilor prevăzute de lege
pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură,
dovada cunoaşterii; clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale
societăţilor care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile
terţilor, chiar dacă au fost publicate.
Cauzele de nulitate ale societăţii.
Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de
tribunal numai atunci când:
a) lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, în situaţiile
prevăzute la art. 5 alin. (6);
b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societăţii;
c) obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii;
e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii, obiectul său de activitate,
aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris;
g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim, subscris şi vărsat;
h) nu s-a respectat numărul minim de asociaţi, prevăzut de lege.
Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de
anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal.
Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit
irevocabilă, societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. Dispoziţiile
legale privind lichidarea societăţilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod
corespunzător.
Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii
societăţii.
Tribunalul va comunica hotărârea judecătorească oficiului registrului comerţului,
care, după menţionare, o va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare în
Partea a IV-a, în extras. Declararea nulităţii societăţii nu aduce atingere actelor încheiate
în numele său.
Nici societatea şi nici asociaţii nu pot opune terţilor de bună-credinţă nulitatea
societăţii.
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Reguli speciale privitoare la societăţile pe acţiuni
Elementele specifice contractului de societate
Aportul acţionarilor. În sens juridic, prin aport se înţelege obligaţia pe care şi-o
asumă fiecare acţionar de a aduce în societate o valoare patrimonială1.
Aportul trebuie să existe în materialitatea lui şi nu trebuie să fie fictiv sau să nu aibă
o valoare derizorie.
De precizat că nu se confundă aportul acţionarilor cu capitalul social, întrucât cel
din urmă este cuantificarea în monedă a tuturor aporturilor (spre exemplu, în cazul
constituirii unei societăţi cu răspundere limitată prin aport în natură şi în numerar).
Affectio societatis reprezintă intenţia acţionarilor de a desfăşura în comun o
activitatea comercială cu scopul de a obţine beneficii şi de a le împărţi. În esenţă, affectio
societatis presupune intenţia de a participa la constituirea unei societăţi comerciale prin
aducerea unui aport, iar ulterior de a desfăşura o activitate în comun, concretizată în
luarea deciziilor2.
Gradul în care acţionarii participă la activitatea societăţii pe acţiuni, diferă faţă de
celelalte tipuri de societăţi; astfel, spre exemplu în cazul societăţii cu răspundere limitată
cu unic asociat affectio societatis nu există sau cazul societăţii în nume colectiv, care fiind
o societate de persoane, intenţia asociaţilor este de esenţa acestei forme de societăţi; în
schimb, dacă în cadrul societăţii pe acţiuni cu acţionari mai puţini, dar constituită
simultan (de exemplu 2-10 acţionari) affectio societatis încă există, în cazul societăţile pe
acţiuni cu mai mulţi acţionari (spre exemplun 100 de acţionari) această intenţie de a
desfăşura în comun activitatea comercială nu mai există; de asemenea, în cazul societăţii
pe acţiuni constituită prin subscripţie publică, affectio societatis nu mai există, întrucât
persoanele care subscriu au doar scopul de a efectua un plasament financiar avantajos.
Cu ajutorul acestui element psihologic se poate stabili dacă un contract este sau nu
de societate, dacă în cazul unui contract de societate suntem în prezenţa unei simulaţii sau
se poate distinge între societăţile comerciale şi grupările economice (de exemplu faţă de
cartel).
Realizarea şi împărţirea beneficiilor. Scopul înfiinţării societăţii comerciale şi
desfăşurării unei activităţi comerciale este obţinerea de beneficii.
Potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cota-parte din beneficiu
care se plăteşte fiecărui acţionar se numeşte dividend. O.G. 26/1995 privind impozitul pe
dividend3, prevede că dividendul reprezintă orice distribuire în bani sau în natură în
favoarea asociaţilor din profitul stabilit pe baza bilanţului contabil anual şi a contului de
profit şi pierderi.
Cu privire la criteriile de repartizare şi împărţire a beneficiilor se aplică regulile
generale (a se vedea şi art. 67 din Legea nr. 31/1990).
1

Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 146.
Aşa cum precizează profesorii Maurice Cozain şi Alain Viandier cu privire la affectio societatis “
Definirea şi rolul său nu ies uşor la lumină şi apelarea la o locuţiune latină ajută la descoperirea misterului.
Affectio societatis este mai mult un sentiment decât un concept juridic; intensitatea sa variază în funcţie de
tipul de societate; astfel, în societăţile personale acesta este cel mai viu; el exprimă voinţa de a colabora, pe
picior de egalitate, pentru succesul întreprinderii comune; este acel cot la cot – sau corp la corp – care adesea
se termină spate în spate” (Maurice Cozain, Alain Vindier, Droit des sociétés, Litec, Paris, 1992, p. 65)
3
Publicată în Monitorul Oficial nr. 210/1995 şi a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 101/1995
publicată în Monitorul Oficial nr. 270/1995.
2
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Aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi si stabilirea dividendelor este
de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor (art. 111 alin. 2 lit. a din Legea nr.
31/1990), care se întruneşte cel puţin o dată pe an, în termen de cel mult cinci luni de la
încheierea exerciţiului financiar.
Dacă până în momentul stabilirii de către adunarea generală ordinară a acţionarilor
a dividendelor, acestea au natura unor drepturi sociale, după adoptarea hotărârii
dividendele se transformă într-un drept de creanţă al fiecărui acţionar faţă de societate.
Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau,
după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării
situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar,
societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul
dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a
acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a
stabilit o dobândă mai mare.
Importanţa stabilirii scadenţei este dată de faptul că de la această dată, pe de o parte,
acţionarul poate formula, în termenul de prescripţie general de 3 ani, acţiune în pretenţii
faţă de societate, iar pe de altă parte de la această dată societatea datorează dobânzi1.
Constituirea simulantă – singura cale de constituire a societăţii comerciale de
tip bancar.
Deşi art. 9 din Legea nr. 31/1990 societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere
integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv şi prin
subscripţie publică, legiuitorul în materie bancară a stabilit în mod imperativ că singura
posibilitate de constituire a unei bănci este prin subscrierea simultană şi integrală (art. 287
din O.U.G. 99/2006).
Constituirea simultană se realizează în cazul în care formarea capitalului social se
face în acelaşi timp cu încheierea actelor constitutive, respectiv există doi acţionari care
prin aporturile lor subscriu întreg capitalul social, efectuează vărsăminte de minim 30%
din capitalul social subscris şi îndeplinesc formalităţile prevăzute de Legea nr. 31/1990
(întocmirea actelor constitutive, înmatricularea societăţii).
Constituirea prin subscripţie publică se realizează în cazul în care acţionarii nu
dispun de sumele necesare pentru a subscrie şi vărsa capitalul social, astfel că se apelează
prin întocmirea unei oferte de subscriere adresată publicului.
1
Este criticabilă sub acest aspect o decizie pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – secţia comercială
prin care s-a admis în parte apelul formulat de S.C. U.M.T. S.A. Timişoara şi menţinându-se doar în parte
sentinţa prin care SIF Banat Crişana solicitase obligarea societăţii la plata dividendelor şi daunelor moratorii
la nivelul unei dobânzi medii anule de 67% practicate de Banca Agricolă la care avea deschis contul. Curtea
de Apel a înlăturat obligarea societăţii la plata daunelor moratorii, reţinând că dividendele nu sunt generatoare
de dobânzi, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 43 C. com., întrucât art. 68 din Legea nr. 31/1990 prevede că
aportul acţionarilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi. Decizia citată este criticabilă întrucât este
adevărat că aportul acţionarilor nu este purtător de dobânzi, însă în situaţia dată dividentele nu constituie
aport la capitalul social, ci este o parte din beneficiile societăţii; întrucât cele două noţiuni sunt distincte,
dispoziţiile art. 43 C. com. se aplică pe deplin. Există o singură excepţie atunci când dividendele în loc să fie
plătite acţionarilor, în adunarea generală extraordinară se hotărăşte majorarea capitalului social cu aceste
sume ca aport în numerar (Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială, decizia civilă nr. 809/A/1998
publicată în Revista de Drept Comerial nr. 4/2000 p. 134).
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Constituirea prin subscripţie publică presupune realizarea de către fondatorii
societăţii a următoarelor formalităţi:
• Întocmirea prospectului de emisiune; prospectul de emisiune trebuie să conţină
sub sancţiunea nulităţii următoarele date: forma, denumirea, sediul şi emblema societăţii,
obiectul de activitate, capitalul social subscris şi vărsat, numărul şi valoarea acţiunilor,
durata societăţii, avantajele rezervate fondatorilor, modul de dizolvare şi lichidare a
societăţii etc. Prospectul de emisiune se semnează de către fondatori.
• Autorizarea publicării prospectului de emisiune de către judecătorul delegat la
oficiul registrului comerţului din judeţul în care societatea va avea sediul.
• Publicarea prospectului de emisiune în Monitorul Oficial şi/sau în presă;
• Subscrierea acţiunilor constă în manifestarea de voinţă a unei persoane care
dorind să devină acţionar subscrie şi efectuează vărsământul în schimbul unui anumit
număr de acţiuni corespunzător aportului.
Subscrierea se face pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune
vizat de către judecătorul delegat şi trebuie să conţină numele şi prenumele ori
denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului, numărul în litere al acţiunilor subscrise,
data subscrierii, declaraţie expresă că subscriitorul cunoaşte şi acceptă prospectul de
emisiune, semnătura subscriitorului.
Subscriitorul trebuie conform Legii nr. 31/1990 să efectueze un vărsământ în
numerar ce constă în minim jumătate din valoarea acţiunilor subscrise, urmând ca
diferenţa să fie vărsată în maxim 12 luni calculate de la data înmatriculării societăţii
pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar sau cel mult 2 ani pentru acţiunile
emise pentru un aport în natură (art. 9 alin. 2)1.
• Validarea subscripţiei şi aprobarea actelor constitutive ale societăţii de către
adunarea constitutivă.
După încheierea subscripţiei este convocată adunarea constitutivă a subscriitorilor
care are ca scop aprobarea actelor constitutive. Convocarea se publică cu minim 15 zile
înainte de data fixată în Monitorul Oficial şi în două ziare precizându-se locul, data ţinerii
adunării şi ordinea de zi.
Adunarea este legală dacă sunt prezenţi jumătate plus unul din numărul
subscriitorilor, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
Administratorii societăţii comerciale pe acţiuni
Dispoziţii speciale prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006. Dacă instituţia de credit
optează pentru sistemul unitar de administrare, conducerea instituţiei de credit este
delegată de către consiliul de administraţie la cel puţin 2 directori.
În cazul în care instituţia de credit optează pentru sistemul dualist de administrare,
directoratul este format din cel puţin 3 membri.
Art. 106 din O.U.G. nr. 99/2006 prevede că atribuţiile şi competenţele consiliului de
de administraţie şi directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere şi directoratul
instituţiei de credit sunt cele stabilite de Legea nr. 31/1990.
1

În cazul societăţilor comerciale de tip bancar Legea nr. 58/1998 stabileşte o regulă derogatorie în
sensul că vărsarea capitalului social se face integral la data subscrierii (art. 40).
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Directorii intituţiei de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să
exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi, cu excepţia directorilor instituţiei de
credit care au optat pentru sistemul unitar de administrare care pot fi şi administratori
.În afară de condiţiile stabilite de Legea nr. 31/1990, o persoană nu poate fi aleasă
în consiliul de administraţie, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituţii de
credit1, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său în următoarele situaţii:
a) persoana îndeplineşte o altă funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauză, cu
excepţia cazului în care, fiind ales sistemul unitar, este şi director al acesteia;
b) în ultimii 5 ani persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere
aprobarea de a exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o instituţie
de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o altă entitate
care desfăşoară activitate în sectorul financiar
c) îi este interzis printr-o dispoziţie legală, hotărâre judecătorească sau o decizie a
unei autorităţi să exercite responsabilităţi de administrare sau/şi conducere financiară,
instituţie de credit, societate de asigurare/reasigurare
Sitemul unitar
Desemnarea administratorilor. Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau
mai mulţi administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulţi
administratori, ei constituie un consiliu de administraţie.
Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii
legale de auditare sunt administrate de cel puţin 3 administratori.
Desemnarea sau numirea2 administratorului se face în mod diferit în funcţie de cum
această operaţiune are loc la constituirea societăţii comerciale sau ulterior, în timpul
funcţionării societăţii.
Numirea administratorului este de competenţa adunării generale a acţionarilor (art.
1371 din Legea nr. 31/1990)3.
Desemnarea administratorului în cazul constituirii simultane a societăţii
comerciale.
Potrivit art.8 lit. „g” din Legea nr.31/1990, actul constitutiv trebuie să cuprindă
numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor
persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea administratorilor persoane juridice4;
garanţia pe care administratorii sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă
ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare şi de
administrare acordate unora dintre ei. Pentru societăţile în comandită pe acţiuni se vor
indica asociaţii comanditaţi care reprezintă şi administrează societatea.
Desemnarea ulterioară a administratorului societăţii comerciale.
1

Aceste interdicţii se aplică şi directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administraţie, după
caz mebrilor directoratului (art. 110 alin. 2 din O.U.G. 99/2006).
2
Unii autori folosesc noţiunea de “numire a administratorilor”; a se vedea în acest sens I.L.Georgescu,
op. cit., vol. II, pp. 465-469, iar alţi autori folosesc noţiunea de “desemnarea administratorilor”; a se vedea în
acest sens St.D. Cărpenaru, op.cit.,Ed.1995, pp. 27-28 şi Ed.1998, pp. 212-213.
3
A se vedea în acest sens: I.L.Georgescu, op. cit., vol. II, p. 465 şi mai recent, St. D.Cărpenaru, op.
cit., Ed.1995, p. 206 şi Ed.1998, p. 212.
4
Cristinel Irinel Stoica, Exercitarea funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale de către o
persoană juridică, R.D.C. nr. 1/1995, p. 87 şi urm.
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În cazul societăţilor pe acţiuni, administratorii sunt desemnaţi, potrivit art.111 lit
„b” din Legea nr.31/1990, de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu cvorumul
şi majoritatea prevăzute de lege pentru această adunare care diferă în funcţie de prima sau
următoarele convocări.
Potrivit art.130 din aceeaşi lege, în cazul alegerii administratorilor, în mod
excepţional, votul este secret, indiferent de prevederile actului constitutiv al societăţii în
acest sens.
Incompatibilităţi speciale privind desemnarea administratorilor. Legea nr.
31/1990, în art.142 alin.5, menţionează că membrii comitetului de direcţie şi directorii
unei societăţi pe acţiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administraţie,
administratori, membrii ai comitetului de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere
nelimitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiectiv, nici nu vor putea
exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub
pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune.
De asemenea, potrivit art.1443 din Legea nr. 31/1990, administratorul care are într-o
anumită operaţiune direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să
înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi cenzori şi să nu ia parte la nici o
deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în
cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi
până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat aceste interdicţii
va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.
Natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială.
Art. 72 din Legea nr. 31/1990 prevede că „obligaţiile şi răspunderea administratorilor
sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi cele special prevăzute în această
lege”
Din interpretarea textului art.72 din legea nr.31/1990 dar şi a altor texte cu conţinut
similar cum este cel al art.36 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi
persoanele juridice rezultă că aplicabile sunt dispoziţiile art. 374 -391 C. com. şi
art.1532-1559 C. civ.
Unii autori1, interpretând actualele dispoziţii ale art.72 din Legea nr.31/1990
pornind de la cele două elemente, puterea de decizie şi puterea de reprezentare2 , au ajuns
la concluzia că administratorul societăţii comerciale are calitatea de reprezentant legal.
O altă interpretare a art.72 din Legea nr.31/1990 (reiterarea unei idei exprimate în
doctrina interbelică3), este că puterile de reprezentare ale administratorului au un dublu
conţinut: legal pentru cele prevăzute de lege şi convenţional pentru puterile stabilite prin
actele constitutive ale societăţii comerciale. Unii autori concluzionează că, indiferent dacă
puterile administratorilor sunt conferite de adunarea generală sau prin actul constitutiv,
până la urmă această investire este rezultatul unor prevederi legale4. Mai mult Legea nr.
1

A se vedea: S. David şi F. Baias, op. cit., în rev. Dreptul nr. 8/1992, pp. 17-20.
Autorii menţionaţi au în vedere definirea celor două puteri de decizie (gerare) şi de reprezentare, ce
iau naştere în cadrul societăţii comerciale aşa cum au fost ele prezentate de G.Ripert şi R.Roblot în „Traite
elementaire de droit commercial”, Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris1980, teme I, pp.
478-479.
3
A se vedea: I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, pp. 492-493.
4
S. David, F. Baias. op. cit., în Dr. nr. 8/1992, p. 19.
2
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31/1990 permite adunării generale să stabilească numărul şi întinderea puterilor de gerare
şi a celor de reprezentare acordate administratorilor.
Alţi autori, pornind de asemenea de la interpretarea textului art.72 din Legea nr.
31/1990 apreciază că raportul juridic dintre administrator şi societate este un contract de
mandat şi nu un raport de reprezentare1. Mandatul încredinţat administratorilor, susţin
aceiaşi autori, este unul comercial şi nu civil. El poate fi cu sau fără reprezentare şi are un
temei diferit.
Dar potrivit concepţiei acestor autori, precum şi a altora2 mandatul poate avea la
bază şi un contract de muncă încheiat între administrator şi societate. După modificarea
Legii nr. 31/1990, această problemă a fost tranşată definitiv, întrucât art. 1371 prevede că
pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract
de muncă, iar în cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii,
contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Referitor la conţinutul mandatului se apreciază că acesta este în primul rând
contractual în sensul că obligaţiile administratorului rezultă din împuternicirile date de
către asociaţi prin actele constitutive ale societăţii sau ulterior din hotărârile adoptate de
către adunarea asociaţilor.
Natura contractuală a mandatului dat administratorului nu rezultă numai din art.72
din Legea nr.31/1990 care stabileşte izvorul obligaţiilor şi răspunderilor
administratorului, ci şi din textul art.134 alin.1 al aceleiaşi legi, care stabileşte că
administratorul este revocabil, ca oricare mandatar.
Dar conţinutul mandatului dat administratorului nu poate fi considerat exclusiv
contractual, deoarece atât interesele pentru normala funcţionare a societăţilor comerciale,
cât şi art.72 din Legea nr.31/1990 impun şi o natură legală instituţiei administratorului.
Având, în principiu, ca bază argumentele menţionate, autorii respectivi
concluzionează că, în concepţia actuală a legii societăţilor comerciale, mandatul
administratorului are o dublă natură juridică, contractuală şi legală, care particularizează
şi defineşte funcţia administratorului societăţii comerciale şi o deosebeşte de alte funcţii
juridice cum ar fi cele de cenzori, fondatori, lichidatori etc.
Preşedintele consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie alege dintre
membrii săi un preşedinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula că
preşedintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numeşte consiliul.
Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său
de administrator.
Preşedintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administraţie, însă dacă
preşedintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.
Ca atribuţii, preşedintele coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire
la aceasta adunării generale a acţionarilor şi, totodată, veghează la buna funcţionare a
organelor societăţii.
1

St.D. Cărpenaru, Administrarea societăţilor comerciale în reglementarea Legii nr. 31/1990, în
R.D.C. nr. 2/1993, pp. 31-33 şi mai recent în Drept comercial român, op. cit., Ed. 1995, pp. 209-210 şi Ed.
1998, pp. 215-217; O. Căpăţână, Caracteristici generale ale societăţilor comerciale, în rev. Dreptul nr. 912/1990, pp. 14-15.
2
S. Belingrădeanu, Derogări de la dreptul comun al muncii cuprinse în Legea nr.31/1990, privind
societăţile comerciale în rev. Dreptul nr. 9-12/1990, pp. 34-35 şi I.T. Ştefănescu, Asociatul unic-administrator
poate fi concomitent şi salariat al societăţii sale cu răspundere limitată?, în R.D.C. nr.4/1998, pp. 26-30.
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În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita
atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administraţie poate
însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.
Administratorii neexecutivi şi directorii societăţii. În cazul în care într-o
societate pe acţiuni are loc delegarea atribuţiilor de conducere către directori, conform art.
143, majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori
neexecutivi.Potrivit Legii nr. 31/1990, membri neexecutivi ai consiliului de administraţie
sunt cei care nu au fost numiţi directori, în conformitate cu art. 143
Astfel, consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai
multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiţi dintre
administratori sau din afara consiliului de administraţi;. director al societăţii pe acţiuni
este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii, iar
orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii,
este exclusă de la aplicarea normelor Legii nr. 31/1990 cu privire la directorii societăţii pe
acţiuni.
În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei
obligaţii legale de auditare financiară, delegarea conducerii societăţii în conformitate cu
art. 143 alin. 1 este obligatorie.
Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii
societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor
exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării
generale a acţionarilor. Modul de organizare a activităţii directorilor poate fi stabilit prin
actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administraţie.
Consiliul de administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor şi
orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă
a societăţii.
Directorii vor informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător
asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
Directorii pot fi revocaţi oricând de către consiliul de administraţie. În cazul în care
revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor
daune-interese.
Adminsitratorii independenţi. Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării
generale a acţionarilor se poate prevedea că unul sau mai mulţi membri ai consiliului de
administraţie trebuie să fie independenţi.
Un administrator nu este considerat independent în special dacă:
a) este director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a
îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) este salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a
avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) primeşte sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o
remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de
administrator neexecutiv;
d) este sau reprezintă un acţionar semnificativ al societăţii;
e) are sau a avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate
controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau
salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea;
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f) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al
societăţii sau al unei societăţi controlate;
g) este director într-o altă societate în care un director al societăţii este
administrator neexecutiv;
h) a fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) este soţ/soţie sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societăţii
sau cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - h).
Puterile administratorului. Din dispoziţiile Legii nr.31/1990 rezultă că puterile
administratorilor sunt foarte largi1. Potrivit art.70 alin.1 din lege, administratorii pot face
toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii, afară de
restricţiile stabilite în contractul de societate.
Legea nr. 31/1990 prevede anumite limite ale puterilor administratorilor, în privinţa
actelor de dispoziţie de o anumită importanţă, cu scopul protejării intereselor societăţii
Puterea de reprezentare a administratorului trebuie exprimată în mod expres şi nu se
limitează numai la încheierea de raporturi juridice cu terţii, ci implică şi dreptul de
reprezentare în justiţie a societăţii de către administratorul căruia i-a fost conferită2.
Ca reprezentant al societăţii, administratorul are dreptul să stea în instanţă în calitate
de reclamant sau pârât. Mandatul de reprezentare în justiţie subzistă chiar dacă, după
împuternicirea unui avocat în acest scop de către administrator, funcţia acestuia a încetat3.
Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi
utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de
lege pentru adunarea generală a acţionarilor.
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi
delegate directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării
financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi
implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Însă nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de
administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114.
Consiliul de administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie. În
lipsa unei stipulaţii contrare în actul constitutiv, consiliul de administraţie reprezintă
societatea prin preşedintele său. Prin actul constitutiv, preşedintele şi unul sau mai mulţi
administratori pot fi împuterniciţi să reprezinte societatea, acţionând împreună sau
separat. O astfel de clauză este opozabilă terţilor.
1

A se vedea în acest sens: St.D. Cărpenaru, op. cit., Ed. 1995, p. 211 şi Ed. 1998, p. 218 şi în R.D.C.
nr. 2/1993, pp. 34-36.
2
În sensul că dreptul de a reprezenta societatea implică şi dreptul de a o reprezenta în justiţie, s-a
pronunţat jurisprudenţa, Cas. III, dec. nr. 938 din 17 februarie 1939, în R.D.C., 1939, p. 326.
3
Soluţia a fost consacrată de jurisprudenţa, Cas. I, dec. nr. 381 din 11 februarie 1927, p. 826, fiind
pronunţată în cazul unei bănci a cărei responsabilitate juridică nu este afectată de înlocuirea persoanei fizice
împuternicite să o reprezinte.
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Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezintă societatea doar acţionând
împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operaţiuni sau tipuri de
operaţiuni.
În cazul în care consiliul de administraţie deleagă directorilor atribuţiile de
conducere a societăţii în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea
aparţine directorului general.
Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele
persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menţionând dacă ele acţionează
împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerţului specimene de semnătură.
Limitele puterilor administratorilor. Potrivit art. 150, dacă prin actul
constitutiv nu se dispune altfel şi sub rezerva dispoziţiilor art. 441, sub sancţiunea
nulităţii, administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să
dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea
activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea aprobării adunării generale
extraordinare, în condiţiile prevăzute la art. 115.
De asemenea, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel şi sub rezerva
dispoziţiilor art. 441, sub sancţiunea nulităţii, administratorul va putea, în nume propriu,
să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri pentru sine de la societate, numai după
obţinerea aprobării adunării generale extraordinare, în condiţiile prevăzute la art. 115.
Aceste două limitări nu se aplică şi operaţiunilor de închiriere sau leasing.
Valoarea se va calcula prin raportare la situaţia financiară aprobată pentru anul
financiar precedent celui în care are loc operaţiunea ori, după caz, la valoarea capitalului
social subscris, dacă o asemenea situaţie financiară nu a fost încă prezentată şi aprobată.
Prevederile art. 150 sunt aplicabile şi operaţiunilor în care una dintre părţi este
soţul administratorului ori rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de
asemenea, dacă operaţiunea este încheiată cu o societate civilă sau comercială la care una
dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singură
sau împreună, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepţia
cazului în care una dintre societăţile comerciale respective este filiala celeilalte.
Interdicţii. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia,
prin intermediul unor operaţiuni precum:
a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior
încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de
servicii sau executare de lucrări;
c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi
acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către
administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept
obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie
personală a acestora.
Aceste interdicţii sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau
soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea,
dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele
anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre
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persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social
subscris.
Interdicţiile de mai sus nu se aplică:
a) în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară
echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
b) în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării
curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor
menţionate la art. 1444 alin. 1 şi 2 decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le
practică faţă de terţe persoane.
Modul de funcţionare al consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie
se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Preşedintele convoacă consiliul de administraţie,
stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu
privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Consiliul de
administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii
săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii
cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă
administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit
prin decizie a consiliului de administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va
ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se
pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Actul constitutiv poate impune condiţii mai
stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.
La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele
participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile
separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin
un alt administrator.
Directorii şi cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocaţi la orice
întrunire a consiliului de administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe.
Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.
Răspunderea administratorilor. Membrii consiliului de administraţie îşi vor
exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Administratorul nu încalcă această
obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil
îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii
adecvate.
Membrii consiliului de administraţie nu au voie să divulge informaţiile
confidenţiale şi secretele de afaceri ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de
administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator.
Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, potrivit
prevederilor art. 72 şi 73.
Administratorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele
îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar
fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.
Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având
cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz,
auditorilor interni şi auditorului financiar.
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În societăţile care au mai mulţi administratori răspunderea pentru actele săvârşite
sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în
registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre
aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni şi auditorul financiar.
Potrivit art. 1443 administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau
indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe
ceilalţi administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare
privitoare la această operaţiune. Această obligaţie o are administratorul în cazul în care,
într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi
până la gradul al IV-lea inclusiv.
Administratorul care nu a respectat aceste interdicţii răspunde pentru daunele care
au rezultat pentru societate.
Vacanţa postului de administrator. În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor
posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de
administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea
adunării generale ordinare a acţionarilor. Dacă însă această vacanţă determină scăderea
numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată
adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai
consiliului de administraţie; în cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de
a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a
desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor,
care să facă numirile necesare.
Când este un singur administrator şi acesta vrea să renunţe la mandat, el va trebui să
convoace adunarea generală ordinară.
În caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcţiei de administrator
unic, numirea provizorie se va face de către cenzori, însă adunarea generală ordinară va fi
convocată de urgenţă pentru numirea definitivă a administratorului.
În cazul în care societatea nu are cenzori, orice acţionar se poate adresa instanţei
care autorizează convocarea adunării generale de către acţionarul care a formulat cererea
sau de către alt acţionar. Prin aceeaşi hotărâre, instanţa aprobă ordinea de zi, stabileşte
data de referinţă, data ţinerii adunării generale şi, dintre acţionari, persoana care o va
prezida.
Revocarea administratorului Revocarea administratorilor se face de către
adunarea generală a acţionarilor în condiţiile de cvorum şi majoritatea prevăzută de lege
pentru luarea hotărârilor de către acest organ de decizie al societăţii (art.112 din Legea
nr.31/1990) indiferent dacă administratorii au fost desemnaţi prin actul constitutiv sau
ulterior prin adunarea generală a acţionarilor1
Pornind de la caracterul intuitu personae al calităţii de administrator, în toate
cazurile avem de a face cu o revocare ad nutum, în sensul că aceasta poate interveni
oricând şi independent de voinţa sau de vreo culpă contractuală a administratorului, fiind
1

Jurisprudenţa s-a pronunţat în sensul că revocarea calităţii de administrator nu poate fi considerată o
măsură vremelnică care să fie dispusă prin ordonanţă preşedinţială în condiţiile art. 581 C.pr.civ. (C.S.J. secţ.
com. dec. 59/1996, în Dreptul nr. 8/1996, p. 133 şi în R.D.C. nr. 9/1996, p. 156). A admis însă suspendarea
temporară a administratorului din funcţie, pe această cale procedurală, pentru administrare defectuoasă (a se
vedea C. Ap., Braşov, dec. civ. nr. 141/A/1995, în R.D.C. nr. 7-8/1997, p. 162).
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atributul exclusiv al organului de decizie al societăţii, competent să numească ori să
revoce administratorul.
Cu privire la revocarea ad nutum a administratorilor s-a pronunţat atât doctrina1 cât
şi jurisprudenţa2 reţinând că în timp ce un mandat obişnuit este revocabil prin natura lui,
mandatul administratorilor unei societăţi comerciale este revocabil nu numai prin natura,
ci chiar prin esenţa lui.
Administratorul care consideră revocarea abuzivă nu poate formula acţiune de
reintegrare în funcţie ci numai acţiune în pretenţii pentru daune interese compensatorii
dacă prin revocare i-au fost aduse anumite prejudicii3 (art.391 C. com. - „mandantul sau
mandatarul care, fără justă cauză, prin revocarea sau renunţarea sa întrerupe executarea
mandatului, răspunde de daune interese”). Cu toate acestea acţionarii pot prevedea în
actul constitutiv că nu se datorează daune interese compensatorii în caz de revocare.
Suspendarea administratorilor din funcţie. Jurisprudenţă. Tribunalul Braşov a
admis cererea de ordonanţă preşedinţială introdusă de o societate comercială dispunând
suspendarea pârâţilor din funcţia de administratori ai societăţii, ca măsură vremelnică,
justificată de iminenţa amplificării prejudiciului cauzat societăţii prin administrarea
defectuoasă exercitată de pârâţi.
Apelul declarat de pârâţi prin care se susţine că o asemenea măsură reprezintă o
imixtiune fără temei a instanţei în activitatea unei societăţi comerciale şi, deci, ordonanţa
preşedinţială în această materie este inadmisibilă, a fost respins.
S-a reţinut că, în principiu, dispoziţiile Codul de procedură civilă alcătuiesc
procedura de drept comun în materie civilă şi comercială (art. 721 C.pr.civ. ) şi, deci, nu
se poate invoca inaplicabilitatea, în raporturile de drept comercial, a procedurii ordonanţei
preşedinţiale. În ipoteza însărcinării prin contract a unor asociaţi cu administrarea
societăţii şi constatării consecinţelor păgubitoare produse prin exercitarea
necorespunzătoare a acestei activităţi, precum şi în vederea înlăturării unui pericol
iminent şi ireparabil patrimoniului societăţii, este dată condiţia urgenţei, care justifică
recurgerea la procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale fără prejudecarea fondului4.
Această soluţie, din punctul nostru de vedere, este criticabilă din mai multe puncte
de vedere.Astfel, în primul rând considerăm că revocarea administratorilor este atributul
exclusiv al asociaţilor ori acţionarilor, iar nu al instanţei judecătoreşti:
- nu există un temei juridic în acest sens
- trebuie avut în vedere principiul simetriei juridice, astfel că dacă numirea
administratorului este atributul adunării generale a asociaţilor şi revocarea aparţine
acesteia, lucru de altfel specificat de Legea nr. 31/1990
- calitatea de administrator nu este condiţionată de cea de asociat, astfel că o
persoană ce nu este asociat poate fi administrator (art. 197 alin. 1)
1

În privinţa doctrinei a se vedea St.D. Cărpenaru, op. cit., Ed. 1995, pp. 212-213, Ed.1998, pp. 219-220; C.
Bîrsan, V. Dobrinoiu, A. Ţiclea şi alţii, op. cit., Ed. 1995, vol. I, p. 134.
2
În ceea ce priveşte jurisprudenţa a se vedea Cas. III, dec. 1474 din 21 mai 1939, în R.D.C., 1939, p.
719 sau „Practica judiciară în materie comercială”, vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc. 1991, p. 106.
3
În acest sens s-a pronunţat jurisprudenţa prin Ordonanţa preşedinţială din 7 octombrie 1935 a Trib.
Ilfov, secţ. I în Practica judiciară, op. cit., vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc. 1991, p.124.
4
Curtea de Apel Braşov, dec. civ. nr. 14/A din 01.11.1995, în R.D.C. nr. 7-8/1997, pp. 161-162.
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- nu există un raport între asociaţi şi administratori, ci un raport între administrator
şi societate; acest raport are la bază un contract de mandat
- revocarea administratorilor este unilaterală, ea putând interveni oricând şi
independent de vreo culpă, motiv pentru care cererea formulată în instanţă cu un astfel de
obiect este inadmisibilă
Suspendarea formulată de administrator în baza art. 133 din Legea nr.
31/1990
Potrivit art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 odată cu intentarea acţiunii în anulare,
reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială suspendarea
executării hotărârii atacate.
Prin cererea de suspendare formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială în temeiul
art. 133, reclamantul a solicitat suspendarea executării hotărârii AGA prin care fusese
revocat ca administrator până la soluţionarea pe fond a acţiunii în anulare a hotărârii
AGA. De precizat că prin hotărârea AGA respectivă se hotărâse doar revocarea ca
administrator.
Prin ordonanţa nr. 9 din 01.06.2006, Tribunalul Dolj a admis cererea de suspendare
a executării hotărârii AGA formulată de reclamant până la soluţionarea dosarului de fond,
care a respins excepţia inadmisibilităţii formulată de pârât şi întemeiată pe dispoziţiile art.
132 alin. 4, reţinând că sunt îndeplinite condiţiile art. 581 C.pr.civ.
Soluţia astfel pronunţată impune analizarea ei cel puţin din două puncte de vedere.
În primul rând, se pune întrebarea dacă există temei pentru o astfel de cerere. Este
adevărat că art. 133 prevede posibilitatea formulării unei astfel de cereri, însă acest text
de lege se referă strict la societăţile pe acţiuni.
Art. 196 care, referindu-se la societăţile cu răspundere limitată, conţine doar o
trimitere la art. 132 ce reglementează acţiunea în anulare, nefăcând nici o referire la
cererea de suspendare reglementată distinct de art. 133.
În al doilea rând, speţa în cauză nu ar fi ridicat aceste semne de întrebare până la
modificarea Legii nr. 31/1990 prin introducerea alin. 4 al art. 132 care prevede că
administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din
funcţie.
Lăsând la o parte prima critică, este evident că observând art. 132 alin. 4, atât timp
cât administratorul nu mai are calitatea să formuleze acţiune în anulare, nu mai poate
formula nici cerere de suspendare a executării hotărârii AGA, o astfel de cerere fiind
inadmisibilă.
Introducerea alin. 4 al art. 132 se justifica, legiuitorul în acest fel dând consistenţă
legislativă doctrinei juridice potrivit căreia revocarea administratorului este ad nutum,
putând interveni oricând şi independent de voinţa sau de vreo culpă contractuală a
administratorului. A considera că revocarea este ad nutum, nefiind necesară vreo
justificare (fiind vorba până la urmă de voinţa societăţii materializată în hotărârea AGA a
asociaţilor), dar pe de altă parte a admite cererea de suspendare a hotărârii AGA, aşadar
împotriva voinţei societăţii, este fără suport teoretic. În acest moment există şi un temei
juridic al acestei teorii juridice, o consacrare legislativă: art. 132 alin. 4 din Legea nr.
31/1990.
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Sistemul dualist
Conform art. 153 prin actul constitutiv se poate stipula că societatea pe acţiuni este
administrată de un directorat şi de un consiliu de supraveghere.
Directoratul. Conducerea societăţii pe acţiuni revine în exclusivitate directoratului,
care îndeplineşte actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al
societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege în sarcina consiliului de supraveghere şi a
adunării generale a acţionarilor. Directoratul îşi exercită atribuţiile sub controlul
consiliului de supraveghere.
Directoratul este format din unul sau mai mulţi membri, numărul acestora fiind
totdeauna impar. Când este un singur membru, acesta poartă denumirea de director
general unic. În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac
obiectul unei obligaţii legale de auditare, directoratul este format din cel puţin 3 membri.
Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care
atribuie totodată unuia dintre ei funcţia de preşedinte al directoratului. Membrii
directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.
Membrii directoratului pot fi revocaţi oricând de către consiliul de supraveghere.
Actul constitutiv poate prevedea că ei pot fi revocaţi şi de către adunarea generală
ordinară a acţionarilor. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, membrii
directoratului sunt îndreptăţiţi la plata unor daune-interese.
Directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie. În lipsa unei
stipulaţii contrare în actul constitutiv, membrii directoratului reprezintă societatea doar
acţionând împreună. În situaţia în care membrii directoratului reprezintă societatea doar
acţionând împreună, prin acordul lor unanim, aceştia îl pot împuternici pe unul dintre ei
să încheie anumite operaţiuni sau tipuri de operaţiuni. Directoratul înregistrează la
registrul comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea,
menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat. Acestea vor depune la registrul
comerţului specimene de semnătură.
Cel puţin o dată la 3 luni, directoratul prezintă un raport scris consiliului de
supraveghere cu privire la conducerea societăţii, cu privire la activitatea acesteia şi la
posibila sa evoluţie. Pe lângă această informare periodică, directoratul comunică în timp
util consiliului de supraveghere orice informaţie cu privire la evenimentele ce ar putea
avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei societăţii.
Consiliul de supraveghere. Consiliul de supraveghere reprezintă societatea în
raporturile cu directoratul.
Membrii consiliului de supraveghere sunt numiţi de către adunarea generală a
acţionarilor, cu excepţia primilor membri, care sunt numiţi prin actul constitutiv. Numărul
membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv, însă acesta nu
poate fi mai mic de 3 şi nici mai mare de 11.
Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai
directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de
supraveghere cu cea de salariat al societăţii.
Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un preşedinte al consiliului. În
cazul vacanţei unui post de membru în consiliul de supraveghere, consiliul poate proceda
la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea adunării generale. Dacă această
vacanţă determină scăderea numărului membrilor consiliului de supraveghere sub
minimul legal, directoratul trebuie să convoace fără întârziere adunarea generală pentru
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completarea locurilor vacante, iar dacă directoratul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a
convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a
desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor,
care să facă numirile necesare.
Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii principale:
a) exercită controlul permanent asupra conducerii societăţii de către directorat;
b) numeşte şi revocă membrii directoratului;
c) verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv şi cu hotărârile adunării
generale a operaţiunilor de conducere a societăţii;
d) raportează cel puţin o dată pe an adunării generale a acţionarilor cu privire la
activitatea de supraveghere desfăşurată.
Consiliul de supraveghere se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Preşedintele
convoacă consiliul de supraveghere şi prezidează întrunirea. De asemenea, consiliul de
supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puţin 2 dintre
membrii consiliului sau ai directoratului; consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la
convocare. Dacă preşedintele nu dă curs cererii de convocare a consiliului, autorii cererii
pot convoca ei înşişi consiliul, stabilind ordinea de zi a şedinţei.
Membrii directoratului pot fi convocaţi la întrunirile consiliului de supraveghere,
însă ei nu au drept de vot în consiliu.
La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele
participanţilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi
întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă
şi de către cel puţin un alt membru prezent al consiliului.
Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocaţi oricând de adunarea generală a
acţionarilor, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul voturilor acţionarilor
prezenţi.
Dispoziţii comune sistemului unitar şi sistemului dualist.
Durata mandatului. Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea
neputând depăşi 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv al
primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depăşi 2 ani.
Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau
al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită
trebuie să o accepte în mod expres, iar această persoană trebuie să încheie o asigurare
pentru răspundere profesională.
Numirea de persoane fizice şi persoane juridice. Directorii societăţii pe acţiuni,
în sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, în sistemul dualist, sunt persoane
fizice.
O persoană juridică poate fi numită administrator sau membru al consiliului de
supraveghere al unei societăţi pe acţiuni. Odată cu această numire, persoana juridică este
obligată să îşi desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică; acesta este supus
aceloraşi condiţii şi obligaţii şi are aceeaşi răspundere civilă şi penală ca şi un
administrator sau membru al consiliului de supraveghere, persoană fizică, ce acţionează
în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie
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exonerată de răspundere sau să i se micşoreze răspunderea solidară. Când persoana
juridică îşi revocă reprezentantul, ea are obligaţia să numească în acelaşi timp un
înlocuitor.
Cumulul de mandate. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5
mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe
acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această limitare se aplică în aceeaşi
măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât şi
persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori
membru al consiliului de supraveghere.
Interdicţia cumuluilui de maxim 5 mandate nu se referă la cazurile când cel ales în
consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puţin o
pătrime din totalul acţiunilor societăţii sau este membru în consiliul de administraţie ori în
consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătată.
Persoana care încalcă această interdicţie este obligată să demisioneze din funcţiile
de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere care
depăşesc numărul maxim de mandate, în termen de o lună de la data apariţiei situaţiei de
incompatibilitate. În caz contrar, la expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul
obţinut prin depăşirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, şi
va fi obligat la restituirea remuneraţiei şi a altor beneficii primite către societatea în care a
exercitat acest mandat. Deliberările şi deciziile la care el a luat parte în exercitarea
mandatului respectiv rămân valabile.
Remunerarea. Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai
consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării
generale a acţionarilor.
Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai
consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv,
precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în
sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de
supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele
generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.
Adunarea generală, respectiv consiliul de administraţie sau consiliul de
supraveghere şi, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea
remuneraţiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle
specifice ale persoanelor respective şi cu situaţia economică a societăţii.
Condiţiile de valabilitate a deciziilor. Pentru validitatea deciziilor consiliului de
administraţie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesară prezenţa
a cel puţin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe, dacă prin actul
constitutiv nu se prevede un număr mai mare. Deciziile în cadrul consiliului de
administraţie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul
majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedinţilor
acestor organe se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului.
Membrii consiliului de administraţie, ai directoratului sau ai consiliului de
supraveghere pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv doar de către alţi
membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
Actul constitutiv poate dispune că participarea la reuniunile consiliului de
administraţie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc şi prin

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DE CREDIT

181

intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precizând felul acestora. Totodată,
actul constitutiv poate limita felul deciziilor care pot fi luate în aceste condiţii şi poate
prevedea un drept de a se opune la o astfel de procedură în favoarea unui număr
determinat de membri ai organului respectiv. Mijloacele de comunicare la distanţă trebuie
să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea
efectivă a acestora la şedinţa consiliului şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu.
Dacă actul constitutiv nu dispune altfel, preşedintele consiliului de administraţie sau
al consiliului de supraveghere va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu
poate avea vot decisiv preşedintele consiliului de administraţie care este, în acelaşi timp,
director al societăţii.
Dacă preşedintele în funcţie al consiliului de administraţie, al directoratului sau al
consiliului de supraveghere nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul
organului respectiv, ceilalţi membri vor putea alege un preşedinte de şedinţă, având
aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.
În caz de paritate de voturi şi dacă preşedintele nu beneficiază de vot decisiv,
propunerea supusă votului se consideră respinsă.
Potrivit art. 15321 în actul constitutiv poate prevedea ca, în cazuri excepţionale,
justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de
administraţie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al
membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la
această procedură în cazul deciziilor consiliului de administraţie sau ale directoratului
referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
Limitele puterilor. Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va putea să
încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri
pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie
bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea
contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea
adunării generale a acţionarilor, dată în condiţiile art. 115 (art. 15322).
Acţiunea în răspundere. Potrivit art. 155 alin. 1, acţiunea în răspundere contra
fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi
consiliului de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru
daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate,
aparţine adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.
Adunarea generală desemnează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată să
exercite acţiunea în justiţie. Când adunarea generală decide cu privire la situaţia
financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau
directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar
dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.
Dacă adunarea generală decide să pornească acţiune în răspundere contra
administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora încetează de
drept de la data adoptării hotărârii şi adunarea generală, respectiv consiliul de
supraveghere, va proceda la înlocuirea lor.
Dacă acţiunea se porneşte împotriva directorilor, aceştia sunt suspendaţi de drept
din funcţie până la rămânerea irevocabilă a hotărârii. Dacă adunarea generală decide să
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pornească acţiune în răspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu
majoritatea prevăzută la art. 115 alin. 1, mandatul membrilor respectivi ai consiliului de
supraveghere încetează de drept. Adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.
Acţiunea în răspundere împotriva membrilor directoratului poate fi exercitată şi de
către consiliul de supraveghere, în urma unei decizii a consiliului însuşi. Dacă decizia este
luată cu o majoritate de două treimi din numărul total de membri ai consiliului de
supraveghere, mandatul membrilor respectivi ai directoratului încetează de drept,
consiliul de supraveghere procedând la înlocuirea lor.
Dacă adunarea generală nu introduce acţiunea în răspundere prevăzută la de art. 155
şi nici nu dă curs propunerii unuia sau mai multor acţionari de a iniţia o asemenea
acţiune, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce o acţiune în despăgubiri, în nume propriu, dar în contul
societăţii, împotriva oricărei persoane prevăzute la art. 155 alin. (1); persoanele care
exercită acest drept trebuie să fi avut deja calitatea de acţionar la data la care a fost
dezbătută în cadrul adunării generale problema introducerii acţiunii în răspundere;
cheltuielile de judecată vor fi suportate de acţionarii care au introdus acţiunea şi în caz de
admitere, acţionarii au dreptul la rambursarea de către societate a sumelor avansate cu
acest titlu. După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanţei de admitere a acţiunii
promovată de acţionari, adunarea generală a acţionarilor, respectiv consiliul de
supraveghere, va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor şi
membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, şi înlocuirea
acestora.
Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii
Societatea pe acţiuni trebuie să aibă trei cenzori şi tot atâţia supleanţi, dacă prin
actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare; în toate cazurile, numărul cenzorilor
trebuie să fie impar. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile
legii sau expert contabil.
Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă, iar durata mandatului lor este
de 3 ani şi pot fi realeşi.
Situaţiile financiare ale societăţilor comerciale supuse obligaţiei legale de auditare
vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în
condiţiile prevăzute de lege.
Societăţile pe acţiuni care optează, în temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de
administrare sunt supuse auditului financiar. Societăţile comerciale ale căror situaţii
financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau deciziei acţionarilor,
vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din România.
La societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit
legii, auditului financiar, adunarea generală ordinară a acţionarilor va hotărî contractarea
auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.
Cenzorii pot fi acţionari, cu excepţia cenzorului expert contabil sau contabil
autorizat, care poate fi terţ ce exercită profesia individual ori în forme asociative.
Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;
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b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de
cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror
angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de
administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi directoratului, în temeiul art.
15314;
d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au
atribuţii de control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice,
cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.
Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, determinată prin actul constitutiv
sau de adunarea generală care i-a numit.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieşte. Dacă, în acest mod, numărul
cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc alte persoane în locurile vacante,
până la întrunirea celei mai apropiate adunări generale. În cazul în care nu mai rămâne în
funcţie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenţă adunarea generală, care va
proceda la numirea altor cenzori.
Potrivit art. 160, cenzorii sau, după caz, auditorii interni sunt obligaţi să
supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal
întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă
evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea
şi prezentarea situaţiilor financiare. Cu privire la toate aceste aspecte, precum şi asupra
propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situaţiile financiare şi
repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunţit.
Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt
însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari.
Întinderea şi efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile
mandatului, iar revocarea lor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut
la adunările extraordinare.
Acţiunile
Noţiune. Acţiunile reprezintă fracţiuni egale ale capitalului social ce conferă
posesorului în calitatea sa de acţionar, drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.
Natura juridică. În încercarea de a analiza natura juridică a acţiunilor, se impune
mai întâi a stabili dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile titlurilor comerciale de valoare.
Or, aşa cum s-a observat şi în doctrină1 acestea nu îndeplinesc două din condiţiile
titlurilor comerciale de valoare: autonomia şi literalitatea.
Astfel, acţiunile nu sunt independente faţă de actul juridic în care îşi au izvorul,
respectiv actul constitutiv, iar dobânditorul unor astfel de acţiuni nu dobândeşte un drept
nou, cum este cazul la cambie. În privinţa literalităţii se observă că în cazul acţiunilor
întinderea drepturilor nu rezultă pe deplin din cuprinsul titlului, ci pentru a se stabili ce
1

Mircea N. Costin, Titlul societar ca varietate a titlului de valoare, cu specială privire la acţiuni,
R.D.C. nr. 3/1998, p. 40 şi urm.; Stanciu Cărpenaru, op. cit., p. 309; Elena Cârcei, Societăţile comerciale pe
acţiuni, Ed. All Beck, 1999, p. 171.
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drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale conferă anumite acţiuni trebuie observate actele
constitutive.
Pentru aceste argumente se consideră că acţiunile nu sunt titluri comerciale de
valoare perfecte, ele putând fi caracterizate ca titluri corporative (societare) sau de
participaţie1.
Natura juridică a acţiunilor, la purtător sau nominative, este aceea de bunuri mobile
incorporale2.
Din această natură, rezultă că acţiunile nasc un drept de creanţă al posesorului faţă
de societate, iar nu un drept de proprietate corespunzător asupra unei părţi din bunurile
societăţii3. Spre exemplu în cazul societăţilor pe acţiuni, acţionarul care se retrage are
dreptul de obţine contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, la valoarea medie
determinată de un expert (art. 134 alin. 1) 4.
Acest drept de creanţă nu trebuie înţeles ca un simplu drept de creanţă, întrucât
calitatea de acţionar conferă, în baza actului constitutiv şi a legilor în domeniu, o serie de
drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.
Conţinutul acţiunilor.
Acţiunile vor cuprinde:
a) denumirea şi durata societăţii;
b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este
înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al
României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
c) capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a
acţiunilor şi vărsămintele efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.
Pentru acţiunile nominative se vor mai menţiona: numele, prenumele, codul
numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică ori denumirea, sediul, numărul
de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.
Acţiunile trebuie să poarte semnătura a doi administratori, când sunt mai mulţi sau a
unicului administrator, condiţie ce este menită să ateste autenticitate acţiunii respective;
existenţa datelor înscrise pe o acţiune poate fi probată prin orice alt mijloc de probă.
Menţionarea acestor date are ca scop avertizarea terţilor care ar dori cumpărarea
unor acţionari cu privire la elementele patrimoniale şi nepatrimoniale ale societăţii,
oferind astfel informaţii suficiente pentru o informare mai amplă sau dimpotrivă aceste
date sunt opozabile celui ce a cesionat astfel de acţiuni, neputând invoca necunoaşterea
acestora. Evident este vorba de situaţia în care date înscrise corespund celor reale de la
oficiul registrului comerţului. Legea nu prevede o sancţiune pentru cazul în care acţiunile
nu au înscrise datele obligatorii. S-a considerat în doctrină că această lipsă ar atrage
nulitatea absolută a titlului5. Considerăm greşită această apreciere, întrucât odată ce
1

I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 487.
Este adevărat că în doctrină s-a considerat că trebuie făcută distincţia între acţiunile la purtător, care ar fi
bunuri mobile propriu-zise şi acţiunile nominative care ar fi drepturi de creanţă.
3
Î.C.C.J., dec. 208 din 24 ian. 2006, R.D.C. nr. 4/2006, pp. 140-142.
4
Leguitorul a făcut în materie de excludere o aplicare expresă a acestui principiu; potrivit art. 224 alin. 2
asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să
reprezinte valoarea acesteia.
5
I.L. Georgescu, op. cit., p. 484.
2
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acţiunii îi lipseşte caracterul de literalitate, specific altor titluri comerciale de valoare
(cambia), caracter ce face ca ceea ce este înscris în titlu să se consideră că există, iar ceea
ce nu este înscris în titlu – nu există conferă, nu putem considera aplicabilă sancţiunea
nulităţii în cazul acţiunilor.
Întinderea exactă a drepturilor nu rezultă pe deplin din cuprinsul titlului, ci pentru a
se stabili ce drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale conferă anumite acţiuni trebuie
observate actele constitutive.
Dacă în cazul cambiei, acest caracter conduce la certitudinea dreptului de creanţă (a
datelor), în cazul acţiunii lipsa acestei literalităţi presupune că datele sunt doar cu caracter
informativ.
Acest caracter pur informativ ni se pare just, cu atât mai mult cu cât datele înscrise
(capitalul, numărul acţionarilor etc) se pot schimba de multe ori, astfel că este aproape
imposibil ca societatea să asigure o deplină concordanţă între datele de la oficiul
registrului comerţului cu date înscrise pe acţiuni. Acest lucru este simplu la o societate pe
acţiuni cu un număr mic de acţionari, dar la societăţile cu zeci sau sute de acţionari, care,
de altfel, sunt regula, corespondenţa datelor este greu de ţinut.
Oricum, este vizibilă în această perioadă (spre deosebire de perioada interbelică)
o scădere a interesului conducerii societăţilor, dar şi a celor ce cesionează, pentru
materializarea acţiunilor, care nu constituie o cerinţă, o rigoare în mecanismul de
cesionare a acţiunilor.
Caracterele acţiunilor.
1. Acţiunile sunt fracţiuni ale capitalului social şi au o anumită valoare nominală.
Aşa cum am arătat, acţiunile reprezintă fracţiuni egale ale capitalului social. Potrivit
art. 93 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai
mică de 0,1 leu RON (1.000 lei ROL), iar potrivit art. 92 alin. 1, acţiunile nu vor putea fi
emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală. Această interdicţie presupune că
societatea poate emite acţiuni cu o valoare nominală mai mare.
Stabilindu-se valoarea nominală a acţiunii se determină valoarea aportului ce
trebuie vărsat de fiecare acţionar pentru fiecare acţiune subscrisă. Nu trebuie însă
confundată valoarea nominală cu valoarea patrimonială sau valoarea (preţul) avută în
vedere la o cesiune, întrucât acestea din urmă sunt distincte şi sunt stabilite în funcţie de
anumite criterii subiective (voinţa acţionarului ce vrea să vândă anumite acţiuni şi le
apreciază într-un anumit fel) şi obiective (activul şi pasivul societăţii, cota de piaţă a
societăţii pe segmentul de produse sau renumele unor mărci proprietatea societăţii ale
cărei acţiuni se vând etc). De asemenea, valoarea nominală nu trebuie confundată cu
„valoarea corectă” sau „valoarea medie” care este o valoare stabilită independent pe baza
unei expertize contabile într-un anumit caz. Spre exemplu, art. 134 alin. 1 prevede că în
caz de retragere a unui acţionar din societate acesta are dreptul de a obţine de la societate,
contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, la valoarea medie determinată de un expert
autorizat, prin folosirea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de standardele
europene de evaluare (EVS).
2. Acţiunile sunt fracţiuni egale ale capitalului social
Acţiunile trebuie să fie de o egală valoare şi acordă posesorilor drepturi egale.
Această egalitate oferă posibilitatea exprimării voinţei societăţii în cadrul adunărilor
generale a acţionarilor. Legea 31/1990 în anumite cazuri prevede expres această egalitate:
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potrivit art. 101 orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin
actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel.
Totuşi, în condiţiile legii se pot emite acţiuni care să confere posesorilor drepturi
suplimentare. Astfel, potrivit art. 95 din Legea nr. 31/1990, societatea poate emite acţiuni
preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Titularii unor astfel de acţiuni au
dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil înaintea oricărei
alte prelevări şi au toate celelalte drepturi recunoscute acţionarilor ce deţin acţiuni
ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota în adunările generale.
3. Acţiunile sunt indivizibile, adică o acţiune nu poartă obiectul divizării între mai
mulţi posesori.
Acest caracter , menţionat expres de art. 102 din Legea nr. 31/1990, are ca scop
împiedicarea creşterii numărului de acţionari ca urmare a fracţionării acţiunilor, creştere
care la un moment dat poate crea dificultăţi în funcţionarea societăţii.
Pentru aplicarea acestui principiul legiuitorul a prevăzut anumite reguli:
- când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu
este obligată să înscrie transmiterea, atât timp cât acele persoane nu vor desemna un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune.
- când o acţiune la purtător aparţine mai multor persoane, acestea trebuie să
desemneze un reprezentant comun.
- atât timp cât o acţiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor
persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor
datorate.
4. Acţiunile sunt titluri negociabile, putând fi transmise în condiţiile legii în funcţie
de tipul societăţii (Legea nr. 31/1990 sau Legea nr. 297/2004).
Momentul de la care pot fi cesionate acţiunile este momentul înmatriculării
societăţii la oficiul registrului comerţului, dacă nu s-a prevăzut de către acţionari în actul
constitutiv printr-o clauză de agrement un termen ulterior. De altfel, potrivit art. 273 din
Legea nr. 31/1990 constituie infracţiune, predarea de către administrator sau director a
acţiunilor către titular înainte de termen.
Cu toate acestea, deşi negociabilitatea este regula, legiuitorul a prevăzut şi anumite
excepţii:
- potrivit art. 140 alin. 2: dacă administratorul este şi acţionar, garanţia se poate
constitui la cererea acestuia prin depunerea a 10 acţiuni care, pe perioada mandatului,
sunt inalienabile şi se păstrează de societate
- potrivit art. 103 societatea nu poate dobândi propriile sale acţiuni, fie direct, fie
prin persoane ce acţionează în nume propriu, dar pe seama societăţii, în afară de cazul în
care adunarea generală extraordinară hotărăşte altfel cu respectarea unor condiţii (cele
prevăzute de art. 103 alin. 2-8)
Condiţii pentru emiterea de acţiuni.
Pentru emiterea de acţiuni trebuie respectate următoarele condiţii:
1. acţiunile pot fi emise doar după înmatricularea societăţii la registrul comerţului;
2. acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală;
3. emiterea de acţiuni pentru majorarea capitalului social este interzisă dacă nu au
fost achitate în totalitate acţiunile din emisiunea precedentă.
4. acţiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
Acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative.
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Categorii de acţiuni.
1. După modul de transmitere, potrivit art. 91 din Legea nr. 31/1990, acţiunile sunt
nominative şi la purtător.
Acţiunile nominative se caracterizează prin faptul că se menţionează numele,
prenumele, domiciliul ori denumirea, sediul acţionarului. Dimpotrivă, în cazul acţiunilor
la purtător nu este identificat acţionarul.
Felul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv, iar în caz contrar ele vor fi
nominative. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în
formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acţionarilor.
În cazul în care nu a emis şi nu a eliberat acţiuni în formă materială, societatea, din
oficiu sau la cererea acţionarilor, eliberează câte un certificat de acţionar cuprinzând toate
datele arătate mai sus la conţinutul acţiunilor (art. 93 alin. 2şi 3), precum şi numărul,
categoria şi valoarea nominală a acţionarilor, proprietate a acţionarului, poziţia la care
acesta este înscris în registrul acţionarilor şi numărul de ordine al acţiunilor.
Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea
adunării generale extraordinare a acţionarilor.
2. În funcţie de drepturile conferite, acţiunile se clasifică în acţiuni ordinare şi
acţiuni preferenţiale.
Acţiunile ordinare sunt cele care conferă acţionarilor drepturile prevăzute în Legea
nr. 31/1990 sau alte legi speciale ori în actul constitutiv.
Acţiunile preferenţiale sunt cele care conferă titularilor alte drepturi decât cele ale
titularilor acţiunilor ordinare.
Astfel, potrivit art. 95 din Legea nr. 31/1990, societatea poate emite acţiuni
preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Titularii unor astfel de acţiuni au
dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil înaintea oricărei
alte prelevări şi au toate celelalte drepturi recunoscute acţionarilor ce deţin acţiuni
ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota în adunările generale. Acţiunile
cu dividend prioritar nu pot depăşi o pătrime din capitalul social şi au aceeaşi valoare
nominală ca şi acţiunile ordinare.
Reprezentanţii, administratorii şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu
dividend prioritar fără drept de vot.
Acţiunile preferenţiale şi acţiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie
în cealaltă prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
Titularii fiecărei categorii de acţiuni se reunesc în adunări speciale, în condiţiile
stabilite de actul constitutiv al societăţii. Orice titular al unor asemenea acţiuni poate
participa la aceste adunări.
135. Determinarea felului acţiunilor. Concluzionând cele mai sus arătate, rezultă
că regula este că acţionarii sunt cei care stabilesc felul acţiunilor, nominative sau la
purtător, prin prevederi exprese în actul constitutiv.
Legiuitorul a prevăzut anumite prezumţii absolute cu scopul protejării societăţii şi a
terţilor:
- dacă prin actul constitutiv nu se prevede felul acţiunilor, se prezumă că acestea
sunt nominative
- acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative
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Drepturile şi obligaţiile acţionarilor

Dreptul de a participa la adunările generale ale acţionarilor îl au toţi acţionarii,
cu excepţia celor ce deţin acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot.
Acţionarii participă fie direct, fie prin reprezentanţi care trebuie să aibă şi ei
calitatea de acţionari2, iar mandatul trebuie să aibă caracter special. Acţionarii care nu au
capacitatea legală, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor
legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor acţionari.
Legea 31/1990 conţine anumite dispoziţii prin care a interzis participarea la luarea
hotărârilor, adică doar la deliberarea efectivă, ceea ce însemnă că pot fi prezenţi la
adunările generale, dar fără a se implica. Astfel:
- administratorii şi funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe acţionari, sub
sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută
- administratorii nu pot vota, în baza acţiunilor ce le posedă, nici personal, nici prin
mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor
ar fi în discuţie
- acţionarul, care într-o anumită operaţiune are fie personal, fie ca mandatar al altei
persoane un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberări
privind acea operaţiune
- exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent
cu vărsămintele ajunse la scadenţă (art. 101 alin. 3)
Dreptul de vot.Potrivit art. 101 din Legea nr. 31/1990 orice acţiune plătită dă
dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel.
Prin actul constitutiv se poate limita numărul voturilor aparţinând acţionarilor care posedă
mai mult decât o acţiune.
Aşa cum arătat mai sus există situaţii când anumiţi acţionari pierd acest drept la vot
fie pentru o anumită operaţiune, fie pentru o anumită perioadă de timp.
Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste
acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi nudului proprietar în
adunările generale ordinare (art. 124 alin. 1)
Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul de vot
aparţine proprietarului.
Dreptul de informare presupune dreptul acţionarilor de a avea acces la toate
informaţiile societăţii astfel încât să cunoască activitatea acesteia, iar pe de altă parte, în
mod corespunzător, administratorii şi cenzorii societăţii au obligaţia de a informa
acţionarii cu privire la această activitate.
Astfel:
- adminsitratorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia acţionarilor registrele societăţii şi
să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele (art. 178 alin.1)
- acţionarii pot consulta şi pot solicita consiliului de administraţie, copii de pe
situaţiile financiare anuale, care împreună cu rapoartele administratorilor, cenzorilor sau
1
Cu privire la drepturile acţionarilor a se vedea pentru o analiză amplă Cristian Duţescu, Drepturile
acţionarilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
2
De la această dispoziţie se poate deroga prin menţionarea posibilităţii acordării mandatului şi unor
terţi (art. 125 alin. 4)
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auditorilor financiari sunt depuse la sediul societăţii şi al sucursalelor cu cel puţin 15 zile
înainte de ţinerea adunării generale (art. 184)
- acţionarii pot cere instanţei să desemneze un expert care să verifice anumite
operaţiuni din gestiunea societăţii, iar raportul astfel întocmit va fi pus la dispoziţia
cenzorilor societăţii pentru a fi analizat şi a se lua măsurile ce se impun.
Dreptul la dividende. Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui acţionar
constituie dividend, care se plăteşte acestora proporţional cu cota de participare la
capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Dividendele se pot distribui decât din profituri determinate, potrivit legii şi se
plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a acţionarilor, dar nu mai târziu de
8 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar
încheiat. În caz de neachitare în acest termen, societatea comercială va plăti o penalitate
aferentă perioadei de întârziere la nivelul dobânzii legale.
Dreptul asupra unei părţi din lichidarea societăţii. Potrivit art. 268 după
terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară finală , arătând partea ce se
cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii, însoţită de raportul cenzorilor
sau, după caz, de raportul auditorilor financiari.
Cazuri restrictive de transmitere a acţiunilor. Principiul libertăţii
contractuale. Consideraţii generale
Libertatea contractuală, principiu de bază al dreptului privat, poate fi definită ca
fiind posibilitatea unei persoane de a încheia orice contract cu orice persoană şi cu
clauzele pe care părţile le convin, precum şi de a modifica ori înceta de comun acord
contractele încheiate, dar cu respectarea limitelor impuse de ordinea publică şi bunele
moravuri1; orice contract are la bază voinţa juridică a părţilor contractante care trebuie să
se manifeste în limitele pe care o impun viaţa socială în general şi dispoziţiile imperative
ale legilor;
Principiul libertăţii contractuale poate fi rezumat astfel2:
a) fundamentul forţei obligatorii a contractului îl constituie voinţa părţilor3;
b) orice contract este just şi legitim dacă este rezultatul voinţei părţilor contractante
şi dacă nu aduce atingere ordinei publice şi bunelor moravuri;
c) părţile contractante au posibilitatea să stabilească orice clauză, chiar neprevăzută
de lege;
d) contractele încheiate sunt obligatorii, având putere de lege între părţile
contractante - pacta sunt servanda (art. 969 C. civ.).
Principiul libertăţii contractuale este limitat numai din două puncte de vedere: în
primul rând, potrivit art. 5 C. civ., nu se poate contraveni ordinei publice şi bunelor
moravuri, iar în al doilea rând , drepturile subiective trebuie exercitate potrivit scopului
lor economic şi social (art. 1-3 din Decr. nr. 31/1954).
În materie comercială, principiul libertăţii contractuale are o aplicabilitate generală,
în sensul că priveşte atât raporturile contractuale la care participă comercianţii persoană
1

A se vedea C.S.J., secţ. com., dec. nr. 92/1992, în Dreptul, nr. 5-6/1993, p. 127.
C. Stătescu, C. Bîrsan, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1995, pp. 42-43.
3
În doctrină s-a susţinut că fundamentul libertăţii contractuale nu-l constituie teoria autonomiei
voinţei, care este falsă „căci individul nu este deasupra societăţii, iar voinţa sa individuală produce efecte
juridice numai în măsura prevăzută de lege”, iar fundamenul libertăţii contractuale s-ar afla în utilitatea
economică şi socială a sa.
2
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fizică sau societăţile comerciale, dar şi raporturile la care participă regiile autonome şi
societăţile comerciale cu capital integral de stat1.
Limitarea principiului libertăţii contractuale a fost determinată de existenţa unei
crize a contractului datorată, în principal, intervenţiei statului în viaţa economică.
Limitarea principiului libertăţii contractuale s-a manifestat în principal prin
dezvoltarea contractelor de adeziune în dauna contractelor tradiţionale, iar intervenţia
statului în domeniul contractual prin norme imperative a determinat apariţia dirijismului
contractual, concretizat în:
- intervenţia accentuată a statului în economie, cu scopul controlării acesteia prin
adoptarea unei legislaţii privind politica monetară a statului şi controlarea preţurilor,
naţionalizarea unor servicii strategice, cum ar fi transporturile, adoptarea unor planuri
economice etc.;
- stabilirea prin lege a clauzelor ce urmează a fi introduse în cazul încheierii
anumitor contracte;
- apariţia contractelor forţate, a căror încheiere este obligatorie în anumite situaţii,
cum ar fi, spre exemplu, contractele cu anumite societăţi comerciale ori regii autonome ce
deţin monopol unor activităţi ori resurse;
- restrângerea sferei de aplicare a principiului forţei obligatorii a contractelor (pacta
sunt servanda) prin posibilitatea debitorului de a nu executa în anumite situaţii obligaţiile
asumate; spre exemplu, cazurile de forţă majoră au determinat adoptarea unor legi ce
prevăd exonerarea debitorilor de a-şi executa obligaţiile asumate sau crearea de către
jurisprudenţă a unor principii ce permit neexecutarea ori executarea în alte condiţii decât
cele iniţiale a obligaţiilor contractuale, cum ar fi teoria impreviziunii potrivit căreia dacă
după încheierea contractului au intervenit anumite împrejurări ce fac foarte oneroasă
obligaţia uneia dintre părţi, ce depăşeşte orice previziune ce s-ar fi făcut în momentul
încheierii contractului, partea poate solicita fie rezilierea contractului, fie suspendarea
executării în această perioadă.
Transformarea după anul 1989 a întreprinderilor în societăţi comerciale şi regii
autonome ce deţin monopolului anumitor servicii ori resurse, a determinat apariţia unor
contracte impuse, persoanele fizice ori juridice fiind în imposibilitate să aleagă între mai
multe oferte; pretinsa egalitate dintre părţile contractante este iluzorie, întrucât partea ce
deţine o putere economică îşi impune voinţa, considerându-se că „aceasta constituie un
furt sub aparenţe contractuale"2. Efectul principal al acestui fenomen a determinat
restrângerea libertăţii contractuale, iar ca efecte secundare, inserarea unor clauze
abuzive3.
În literatura juridică4, contractele au fost clasificate după modul în care este
exprimată voinţa părţilor, în contracte negociate, contracte de adeziune şi contracte
obligatorii numite şi „forţate”.
1

În acest sens Legea nr. 15/1990 a consacrat aplicarea principiului libertăţii contractuale în cazul
raporturilor la care participă regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat prevăzând în
art. 47 alin. 2: „contractele încheiate între agenţii economici menţionaţi la alin. 1 vor fi guvernate de
principiul libertăţii şi de reglementările cuprinse în Codul civil şi Codul comercial român, cu excepţiile
decurgând din prezenta lege”.
2
H. Leon, J. Mazeaud, Leçons de droit civil, vol. II, Paris, 1966, p. 99
3
Daniel Dascălu, Consideraţii privind protecţia intereselor economice ale consumatorului în
contractele de adeziune cu clauze abuzive, R.D.C. nr. 1/1999, pp. 51-60.
4
C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 39
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Secţiunea a III-a
Adunările generale ale acţionarilor
Adunarea generală ordinară
Termenul în care se convoacă. Potrivit art. 111, se întruneşte cel puţin o dată pe
an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Termenul de 5 luni este un
termen distinct, neputând fi considerat de prescripţie ori decădere1, iar adunarea se poate
ţine valabil şi după acest termen; nerespectarea termenului nu are relevanţă asupra
hotărârii, ci doar atrage, fie răspunderea administratorilor2, fie chiar dizolvarea societăţii
potrivit art. 237 alin. 1 pct. b când societatea nu a depus în cel mult 6 luni de la expirarea
termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte, care potrivit legii, se depun la
oficiul registrului comerţului.
Termenul de 5 luni nu poate fi modificat de către acţionari3, nici în sensul majorării,
nici al reducerii acestuia.
Atribuţii. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea
generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de
consiliul de administraţie, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi să
fixeze dividendul;
Vom analiza separat cele două atribuţii menţionate în art. 112 alin. 1 lit. a, respectiv
discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare şi fixarea dividendelor.
Rolul adunării în întocmirea situaţiilor financiare. Potrivit art. 28 din Legea
contabilităţii nr. 82/1991 situaţiile financiare anuale includ bilanţul, contul de profit şi
pierdere, politicile contabile şi notele explicative.
Cum textul se referă doar la situaţiile financiare anuale, înseamnă că celelalte
situaţii trimestriale, semestriale nu trebuie aprobate de adunarea ordinară. De asemenea,
nu intră în competenţa adunării ordinare aprobarea situaţiilor financiare întocmite cu
ocazia fuziunii, divizării etc, acestea urmând a fi aprobate de adunarea extraordinară care
este competentă să aprobe operaţiunile în cauză.
Puterea adunării ordinare în privinţa aprobării situaţiilor financiare anuale este
nelimitată în sensul că poate dispune reexaminarea anumitor registre, poate solicita
refacerea bilanţului pe alte baze, poate reduce dividendul etc., dar, toate acestea, cu
respectarea reglementărilor contabile care stau la baza întocmirii bilanţului şi a contului de
profit şi pierdere4; aceste posibilităţi rezultă şi din calitatea adunării generale de organ
suprem, dar şi din formularea textului de lege care precizează explicit că adunarea generală
ordinară este obligată să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale.
1

Sorin David, în St. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale.
Comentariu pe articole, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 328.
2
Fie răspunderea administrativă în baza art. 44 din Legea nr. 26/1990, fie promovarea unei acţiuni în
răspundere în baza art. 155 pentru daunele cauzate societăţii
3
Marius Şcheaua, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 comentată şi adnotată, Ed. Rosetti,
Bucureşti, 2002, p. 157.
4
Sorin David, în op. cit., p. 330.
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Puterea nelimitată a adunării generale sub aspectul verificării cu ocazia adunării a
situaţiilor financiare anuale este evidentă, astfel că dacă odată cu discutarea acestora se
constată nereguli atunci poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor,
directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar
dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi (art. 153 alin. 3).
Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt
însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari (art. 163 alin. 3).
Raportul cenzorilor. Acesta trebuie să cuprindă faptele reclamate de orice
acţionar; cenzorii trebuie să aibă în vedere astfel de fapte reclamate, iar dacă acţionarii
care au formulat reclamaţia deţin cel puţin 5% din capitalul social, verificarea de către
cenzori este obligatorie, urmând ca în măsura în care este întemeiată şi urgentă fie să
convoace de îndată adunarea generală, fie să pună în discuţie reclamaţia la prima adunare.
Cui aparţine dreptul de vot în privinţa rezervelor. Adunarea generală ordinară
prin aprobarea situaţiilor financiare anuale are obligaţia să aprobe şi constituirea
rezervelor legale, astfel că din profitul societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5%
pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincia parte din
capitalul social (art. 183 alin. 1), iar dacă după constituire fondul de rezervă se
micşorează, acesta va fi completat.
De asemenea, adunarea generală ordinară trebuie să aprobe şi constituirea
rezervelor statutare în măsura în care sunt prevăzute în actul constitutiv.
Ne interesează a analiza doar situaţia specială a acţiunilor grevate de un drept de
uzufruct, respectiv cui aparţine dreptul de vot pentru stabilirea acestora. Dacă avem în
vedere dispoziţiile art. 124 alin. 1 care stabilesc în mod clar că dreptul de vot în cazul
acţiunilor grevate de un drept de uzufruct aparţine uzufructuarului în adunările ordinare şi
nudului proprietar în adunările generale extraordinare, situaţia nu ar comporta nici o
discuţie. Cu toate acestea, nu putem să nu expunem punctul de vedere al doctrinei
franceze în această privinţă; potrivit unei prime opinii, rezervele intră în categoria
fructelor şi se cuvin astfel uzufructuarului, având acelaşi regim cu cel al dividendelor;
dimpotrivă, alţi doctrinari au contestat asimilarea rezervelor cu dividendele, considerând
că acestea nu constituie fructe, ci sunt chiar o mărire a capitalului social1; în fine, a treia
opinie, care se plasează între cele două amintite, are în vedere pentru a stabili regimul
rezervelor, izvorul acestora: dacă obligaţia constituirii rezervelor rezultă din lege, acestea
au caracterul unei măriri de capital şi îi profită nudului proprietar, iar dacă obligaţia
constituirii rezultă din actul constitutiv şi care s-ar putea transforma în dividende, acestea
profită uzufructuarului2; plecând de la această ultimă ipoteză şi dreptul de vot ar aparţine
fie uzufructuarului, fie nudului proprietar. Totuşi, discuţia rămâne una teoretică, odată ce
legiuitorul a stabilit imperativ prin art. 124 alin. 1 modul de exercitare a dreptului de vot
în cazul acţiunilor grevate de un drept de uzufruct.
Pot acţionarii şi terţii să atace hotărârile prin care s-au aprobat situaţiile
financiare? După cum remarca I. L. Georgescu3 din principalele opinii exprimate în
1
În dreptul român, potrivit art. 210 alin. 2 acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu
excepţia rezervelor legale, ceea ce însemnă că aceste reserve nu pot fi utilizate pentru o majorare de capital,
deşi a fost exprimat şi opinia contrară; în acest sens Ion Băcanu, Capitalul social al societăţilor comerciale,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 146.
2
Ioan Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, Dreptul, nr. 10/2005, p. 83.
3
I.L.Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2002, pp. 542-543.
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perioada interbelică asupra rolului adunării generale în opera întocmirii bilanţului şi a
drepturilor acţionarilor şi terţilor, se desprinde o primă opinie potrivit căreia evaluarea
situaţiilor financiare este atribuţia exclusivă a adunării generale, iar acţionarii ut singuli
nu pot intenta o acţiune ce ar tinde la verificarea modului în care s-au întocmit situaţiile
financiare, rolul fiind limitat la a lua parte la deliberarea colectivă în cadrul adunării;
acţionarii nu ar putea contesta situaţiile financiare chiar şi în situaţia în care dividendele
ar fi neconforme cu realitatea; într-o a doua opinie, împărtăşită şi de I.L. Georgescu, se
recunoaşte posibilitatea acţionarilor de a ataca o astfel de hotărâre, întrucât a admite
contrariul înseamnă a încuraja arbitrariul şi frauda.
Posibilitatea formulării acţiunii în anulare priveşte, în primul rând, invocarea
motivelor formale legate de respectarea condiţiilor şi termenelor stabilite de lege pentru
convocarea, desfăşurarea şi adoptarea hotărârii.
În al doilea rând, dacă adunarea generală aprobă situaţiile financiare anuale care
s-au întocmit prin încălcarea reglementările contabile, fiecare acţionar poate ataca
hotărârea adunării în instanţă1; instanţa de judecată nu se poate substitui societăţii în
sensul de a tinde prin admiterea acţiunii şi la refacerea situaţiilor financiare, ci doar va
anula hotărârea adunării generale respective, sarcina refacerii situaţiilor financiare
revenind organelor societare.
Dacă ulterior aprobării situaţiilor financiare anuale se constată că administratorii
le-au întocmit pe baza unor date eronate cu scopul de a induce în eroare acţionarii, aceştia
pot hotărî exercitarea acţiunii în răspundere contra acestora şi refacerea situaţiilor
financiare. În acest sens Curtea de Casaţie2 reţinea că prin aprobarea bilanţului, adunarea
generală nu face decât să certifice existenţa reală a capitalului social, vărsămintele
efectuate şi beneficiile sau pierderile realizate. Bilanţul nu poate decât să rezume în
puţine cifre situaţia patrimoniului societăţii, fără să rezulte nenumăratele operaţiuni din
care derivă şi situaţia societăţii, astfel că lesne pot fi induşi în eroare acţionarii asupra
adevăratei situaţii; de aceea, nu se poate spune că prin aprobarea bilanţului s-au ratificat
toate operaţiunile administratorilor şi că societatea ar fi decăzută când ulterior s-ar
constata că administratorii au lucrat cu neglijenţă sau au comis vreun dol în operaţiunile
lor.
În ceea ce priveşte terţii dacă aceştia sunt lezaţi de executarea hotărârii respective
pot solicita doar daune societăţii; a fost exprimată şi opinia3 că terţii se pot îndrepta cu o
acţiune în daune şi contra administratorilor şi cenzorilor, cu care însă nu suntem de acord,
odată ce terţii au raporturi juridice doar cu societatea, iar administratorii şi cenzorii sunt
doar împuterniciţi cu anumite atribuţii ce le exercită în numele şi pe seama societăţii.
Fixarea dividendelor. Definiţie. Fixarea dividendelor este de competenţa adunării
generale, singura care poate stabili modul în care profitul obţinut urmează a fi repartizat;
tot adunarea generală hotărăşte şi în cazul în care există beneficii dacă acestea urmează a
fi repartizate în totalitate acţionarilor sub formă de dividende sau numai o parte, diferenţa
fiind reinvestită, precum şi modalitatea de plată a dividendelor.
Cu privire la fixarea dividendului, mai întâi trebuie să definim această noţiune.
Potrivit art. 67, cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend, iar
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 541.
Curtea de Casaţie, secţia a III a, decizia din 26.09.1921, Practică judiciară în materie comercială, vol.
II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1991, p. 108
3
I.L. Georgescu, op. cit., p. 543.
2
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art. 7 alin. 1 pct. 12 din Legea nr. 571/2003 precizează că dividendul constă, în principiu,
în orice distribuire de bani sau în natură efectuată de o societate comercială către o
persoană în virtutea calităţii celei din urmă de asociat sau acţionar la acea societate
comercială, fără ca această distribuire să aibă drept sursă beneficiile societăţii.
În doctrină1, dividendul a fost definit ca fiind partea de profit net care se cuvine
asociaţilor/acţionarilor după închiderea exerciţiului financiar, determinată de clasa şi
numărul acţiunilor deţinute, în temeiul hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Dreptul la dividend este un drept subiectiv, relativ, personal, de creanţă,
patrimonial, accesoriu dreptului de proprietate asupra acţiunilor, afectat de o dublă
condiţie suspensivă:înregistrarea de către societate a unui profit şi aprobarea de către
adunarea generală a unei hotărâri prin care se distribuie dividende2.
Dividendele nu pot fi comparate sub aspectul naturii juridice cu fructele civile,
întrucât primele au un caracter aleatoriu şi nedeterminat, în timp ce fructele civile au un
caracter fix şi periodic3. Din acest motiv s-a considerat că dividendele au o natură juridică
sui-generis.
Condiţiile de stabilire a dividendelor. Beneficiile ce urmează a fi repartizate sub
formă de dividende trebuie să fie reale şi utile4, astfel că nu se vor putea distribui
dividende decât din profituri determinate potrivit legii (art. 67 alin. 3), adică:
- să existe profit net, adică veniturile totale să fie mai mari decât cheltuielile totale
- când se constată o pierdere a activului net, capitalul social trebuie reîntregit sau
redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit (art. 69)
- să fie constituite rezervele legale, astfel că din profitul societăţii se va prelua în
fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge
minimum a cincia parte din capitalul social (art. 183 alin. 1), iar dacă după constituire
fondul de rezervă se micşorează, acesta va fi completat; interdicţia de a se distribui
dividende înainte de asigurarea rezervei minime este prevăzută şi în art. 15 alin. 1 lit. a) a
Directivei a II-a a Comunităţilor Economice Europene; de asemenea, trebuie constituite
rezervele statutare în măsura în care sunt prevăzute în actul constitutiv.
- în cazul societăţilor pe acţiuni constituite prin subscripţie publică să se fi prelevat
cota din profitul net ce revine fondatorilor potrivit art. 32; această cotă nu poate depăşi
6% din profitul net şi nu poate fi acordată pe o perioadă mai mare de 5 ani de la
constituirea societăţii.
Cuantum. Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare
la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Nu este suficient ca adunarea generală să stabilească generic că există beneficii,
fiind necesar a se hotărî ce sumă urmează a se distribui sub formă de dividende, precum şi
cuantumul acestora pentru fiecare acţiune; nu este necesar a se preciza cuantumul
dividendelor când procentul ce urmează a fi distribuit fiecărui acţionar este menţionat în
actul constitutiv.
Adunarea generală nu poate stabili un nivel fix al dividendelor, întrucât acestea se
stabilesc anual în funcţie de profitul realizat şi numai adunarea generală prin raportare la
1

Cristian Duţescu, op. cit., p. 297.
Idem
3
Paul Le Canu, Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 2003, pp. 156-157
4
Stanciu Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All, Bucureşti, 1996, p. 146.
2
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situaţia financiară respectivă, în funcţie de reinvestirea sau nu a profitului, constituirea de
rezerve etc, stabileşte cuantumul dividendelor1; în acest sens art. 348 din Legea franceză a
societăţilor comerciale din 1966 interzice menţionarea în statute a unui dividend fix sau a unui
interval valoric, considerând nescrisă o astfel de clauză. Clauza de stabilire a unui dividend fix
este periculoasă, căci înfrânge ideea că un profit există decât în măsura în care activitatea
comercială a generat un astfel de profit, în caz contrar plata unui astfel de dividend fix s-ar
face din capitalul social, încălcându-se astfel principiul intangibilităţii capitalului social.
Tot legat de cuantumul dividendelor mai precizăm următoarele:
- dividendele acţiunilor din aceeaşi clasă sunt egale pentru fiecare acţiune în parte
- nu se pot stabili dividende mai mari pentru anumite acţiuni, spre exemplu, cele
deţinute de acţionarul majoritar2.
Momentul naşterii dreptului la dividende. Dreptul la plata dividendelor se naşte
după îndeplinirea celor două condiţii: înregistrarea unui profit şi adoptarea unei hotărâri a
adunării generale ordinare prin care să se fixeze dividendele. Momentul la care se
naşte acest drept este data hotărârii adunării generale ordinare care a fixat dividendele.
Credem că numai dacă există o hotărâre prin care explicit s-au stabilit dividendele se
poate considera că acesta este momentul la care s-a născut dreptul la dividende; spre
exemplu, nu putem asimila acest moment cu data unei hotărâri prin care doar s-a aprobat
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere3
Din acest moment dreptul la dividende încetează să mai fie un drept social
transformându-se într-un drept de creanţă individual al acţionarului faţă de societate4; din
acest moment, dreptul la dividende intră în patrimoniul acţionarului, iar numai plata este
supusă fie termenului suspensiv stabilit de adunarea generală, fie cel de 6 luni; dacă faţă
de societate se deschide procedura insolvenţei, acţionarul se poate înscrie la masa credală
cu suma respectivă.
Deşi art. 131 alin. 4 prevede că pentru a fi opozabile hotărârile trebuie depuse în
termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului spre a fi menţionate în registru şi
publicate în Monitorul Oficial, nu putem considera că acesta este un termen suspensiv şi
că momentul naşterii dreptului la dividende este după trecerea acestui termen, întrucât
până la împlinirea acestui termen dreptul nu poate fi exercitat. Pentru a susţine o astfel de
opinie au fost invocate dispoziţiile art. 131 alin. 5 care prevedea că hotărârile nu vor putea
fi executate fără îndeplinirea acestor formalităţi (menţionare în registru şi publicare în
Monitorul Oficial), însă aceste dispoziţii au fost abrogate prin Legea nr. 441/2006. Aşa
cum corect instanţele au reţinut, aceste formalităţi privesc doar opozabilitatea faţă de terţi
a hotărârilor şi nu valabilitatea acestora, astfel că data naşterii dreptului la dividende este
data hotărârii adunării generale5.
Termenul de plată. Dacă până în momentul stabilirii de către adunarea generală
ordinară a acţionarilor a dividendelor, acestea au natura unor drepturi sociale, după
adoptarea hotărârii dividendele se transformă într-un drept de creanţă al fiecărui acţionar
faţă de societate.
1

Cristian Duţescu, op. cit., p. 301.
Cristian Duţescu, op. cit., p. 297.
3
În sensul că momentul naşterii dreptul de creanţă este cel al datei la care s-a aprobat bilanţul contabil
şi contul de profit şi pierderi a se vedea C.A. Bucureşti, secţia a VI-a comercială, dec. nr. 108/2003, în
Culegere Curtea de Apel Bucureşti, Practică judiciară comercială, 2003, Bucureşti, Ed. Brilliance, p. 360.
4
S. Cărpenaru, op. cit., p. 146.
5
În acest sens C.A. Bucureşti, secţia a VI-a comercială, dec. nr. 1303/2002, în Culegere Curtea de
Apel Bucureşti, Practică judiciară comercială, 2002, Bucureşti, Ed. Brilliance, p. 130.
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Importanţa stabilirii scadenţei este dată de faptul că de la această dată, pe de o parte,
acţionarul poate formula, în termenul de prescripţie general de 3 ani, acţiune în pretenţii
faţă de societate, iar pe de altă parte de la această dată societatea datorează dobânzi. După
stabilirea dividendelor de către adunarea generală, pentru valorificarea acestora acţionarii
au deschisă calea unei acţiuni în realizare împotriva societăţii, fiind inadmisibilă acţiunea
în constarea dreptului la dividende1.
Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală asociaţilor sau,
după caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării
situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.
Dacă societatea nu plăteşte dividendele în termenul stabilit sau după expirarea
termenului de 6 luni, aceasta va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la
nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a
acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a
stabilit o dobândă mai mare2. Nu este posibilă cumularea dobânzilor legale stabilite de
art. 67 cu alte despăgubiri, acest cumul fiind prevăzut doar în mod excepţional3.
De asemenea, după trecerea termenului de plată acţionarul devenind creditor al
societăţii poate promova orice acţiune pentru încasarea creanţei, inclusiv formularea
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei .
Drepturile creditorilor personali ai acţionarului. Tot de la data hotărârii adunării
prin care s-a fixat dividendele se naşte şi dreptul creditorilor personali ai acţionarului care
pot popri aceste sume de bani, întrucât potrivit art. 66 alin. 1 pe durata societăţii,
creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile
cuvenite asociatului după bilanţul contabil. După adoptarea hotărârii, adunarea generală
nu poate să revină asupra acesteia, indiferent de cvorum sau justificare; atât timp cât acea
hotărâre a produs efecte faţă de un terţ, drepturile acestuia sunt născute instantaneu de la
data hotărârii adunării (dacă poprirea era deja înfiinţată) sau de la data la care a înfiinţat
poprirea.
Singura posibilitate ca dreptul creditorilor personali să fie în vreun fel afectat este
de a se anula hotărârea adunării generale a acţionarilor în temeiul art. 132.
O întrebare legată de drepturile creditorilor personali ne-a fost prilejuită de o speţă
citată de I.L. Georgescu4 în care Curtea de Casaţie din Italia a decis că dacă un creditor
1

Curtea de Apel Bucureşti, secţia comercială, decizia nr. 539/2000.
Până la modificarea acestui text de lege instanţele de judecată în mai multe rânduri nu au acordat
daune-interese. Cu titlu de exemplu, este criticabilă sub acest aspect o decizie pronunţată de Curtea de Apel
Timişoara – secţia comercială prin care s-a admis în parte apelul formulat de S.C. U.M.T. S.A. Timişoara şi
menţinându-se doar în parte sentinţa prin care SIF Banat Crişana solicitase obligarea societăţii la plata
dividendelor şi daunelor moratorii la nivelul unei dobânzi medii anule de 67% practicate de Banca Agricolă
la care avea deschis contul. Curtea de Apel a înlăturat obligarea societăţii la plata daunelor moratorii, reţinând
că dividendele nu sunt generatoare de dobânzi, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 43 C. com., întrucât art. 68
din Legea nr. 31/1990 prevede că aportul acţionarilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi. Decizia
citată este criticabilă întrucât este adevărat că aportul acţionarilor nu este purtător de dobânzi, însă în situaţia
dată dividendele nu constituie aport la capitalul social, ci este o parte din beneficiile societăţii; cele două
noţiuni sunt distincte, dispoziţiile art. 43 C. com. se aplică pe deplin. Există o singură excepţie, anume când
dividendele în loc să fie plătite acţionarilor, în adunarea generală extraordinară se hotărăşte majorarea
capitalului social cu aceste sume ca aport în numerar (Curtea de Apel Timişoara, secţia comercială, decizia
civilă nr. 809/A/1998 publicată în R.D.C. nr. 4/2000 p. 134).
3
Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 370/2000.
4
I.L. Georgescu, op. cit.,vol. II, p. 550, nota 675 unde se citează o decizie din 24 martie 1931.
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particular al asociatului a poprit beneficiile cuvenite acestuia este lipsită de temei
hotărârea adunării generale prin care se decide că beneficiile sunt destinate majorării
capitalului social. Ne întrebăm dacă hotărârea trebuie considerată ca fiind fără temei
legal? Nu vedem nici un motiv pentru a fi considerată nelegală; este adevărat că trebuie
protejat şi dreptul creditorului, însă fără ca prin aceasta să afectăm întreaga activitate a
societăţii şi pe alţi acţionari. Credem că interpretarea corectă trebuie să fie în sensul că
hotărârea trebuie să fie considerată valabilă, numai modalitatea de plată deranjând pe
acţionar; cum prin aceasta s-a stabilit alocarea de noi acţiuni ca urmare a majorării
capitalului social, înseamnă că societatea trebuie doar în privinţa acelui acţionar să facă
plata în numerar, fără ca prin aceasta să afecteze în esenţă hotărârea respectivă.
Oricum, credem că din perspectiva dispoziţiilor art. 66 alin. 2 care dau dreptul
creditorului personal să sechestreze şi să vândă acţiunile debitorului său, soluţia citată mai
sus pare cu atât mai puţin de acceptat; deci, chiar dacă s-a stabilit prin hotărârea adunării
generale plata de dividende prin alocarea de noi acţiuni, observăm că drepturile
creditorului nu sunt afectate, acesta putând sechestra şi vinde chiar acele acţiuni.
Această analiză ne prilejuieşte o altă întrebare: în ce fel sunt protejate drepturile
creditorilor personali ai acţionarilor, când deşi există beneficii nu se hotărăşte distribuirea
de dividende, ci reinvestirea acestora? Are vreo relevanţă că în luarea acestei hotărâri are
o mare importanţă votul acţionarului debitor sau drepturile creditorilor personali trebuie
protejate dacă reinvestirea nu se justifică pe deplin?
Plata efectivă către creditor se face fie în termenul stabilit de adunarea generală; în
lipsa unui astfel de termen, creditorul va putea solicita plata doar după trecerea
termenului de 6 luni de la data aprobării financiare anuale stabilit de art. 67 alin. 2.
Modalitatea de plată. Odată cu stabilirea cuantumului dividendelor, adunarea
generală ordinară va stabili şi modul de plată al acestora. Plata dividendelor se poate face
astfel:
a) în numerar; aceasta este regula întrucât aşa cum stabileşte şi art. 67 dividendul
este o cotă-parte din profit, iar cum contabilitatea se ţine în monedă naţională conform
Legii contabilităţii nr. 82/1991, rezultă că şi profitul se determină sub această formă.
b) prin alocarea de noi acţiuni care nu se poate realiza decât prin majorarea
capitalului social cu valoarea totală a noilor acţiuni; oferta de plată a dividendelor în
acţiuni trebuie făcută simultan către toţi acţionarii, iar acţiunile care se emit trebuie să fie
din aceeaşi clasă cu acţiunile ce au generat dividendele1; totodată, acţiunile ce se emit
trebuie să nu fie de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior
valorii nominale.
Această modalitate este considerată a fi o dare în plată2, astfel că se impune ca în
baza art. 1100 C.civ. acţionarii să accepte această modalitate, în caz contrar ar trebui să li
se plătească contravaloarea acţiunilor
Întra-adevăr, suntem în prezenţa unei dări în plată odată ce profitul societăţii şi
implicit dividendele sunt exprimate în bani; aşa cum s-a remarcat3, pentru a fi respectate
dispoziţiile art. 1100 C.civ. şi a nu se anula hotărârea, ar însemna o astfel de hotărâre prin
1

p. 237.

2

Michel de Juglart, Benjamin Ippolito, Cours de droit commercial, Ed. Montchrestien, Paris, 1992,

Gh. Piperea, Societăţile comerciale, piaţa de capital, aquis comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005,
p. 271; Cristian Duţescu, op. cit., p. 307.
3
Cristian Duţescu, Drepturile acţionarilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 310.

198

DREPT BANCAR

care se stabileşte plata dividendelor prin alocarea de noi acţiuni să fie luată în
unanimitate, ceea ce în marea majoritate a cazurilor este imposibil.
S-a mai susţinut1 cu privire la respectarea art. 1100 C.civ. că implicit prin faptul că
unii acţionari nu vor accepta ca plata să fie făcută prin alocarea de noi acţiuni, societatea
va fi nevoită să plătească unor acţionari dividendele în numerar, iar altora prin alocarea de
noi acţiuni, fiind astfel încălcat art. 94 alin. 2 care stabileşte restrictiv categoriile de
acţiuni ce conferă titularilor drepturi diferite. Nu suntem de acord cu această opinie sub
aspectul argumentării întrucât nu s-ar crea două categorii distincte de acţiuni ai căror
titulari au drepturi diferite; aceşti acţionari au aceleaşi drepturi născute la data la care
adunarea generală a stabilit dividendele, iar ceea ce diferă este doar modalitatea de plată.
În concluzie, plecând de la premisa că suntem în prezenţa unei dări în plată,
respectarea art. 1100 C.civ. nu se poate realiza şi interpreta corect decât prin prisma art.
132 alin. 1 şi odată ce adunarea generală ordinară a stabilit această modalitate de plată
prin alocarea de noi acţiuni şi nu în numerar, hotărârea este obligatorie pentru toţi
acţionarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra conform
art. 132 alin. 1. A considera că plata prin alocarea de noi acţiuni se va face doar celor ce
au fost prezenţi în adunare şi au votat „pentru” nu are nici o justificare şi înfrânge ideea
că formarea voinţei societăţii este rezultatul aplicării principiului majorităţii în adunarea
generală, astfel că voinţa societăţii, într-un anumit moment, este dată de acţionarii ce
deţin majoritatea în acel moment. Dacă adunarea este organul decizional suprem pentru
toţi acţionarii, adunare care stabileşte şi cuantumul dividendelor, nu vedem de ce aceeaşi
logică nu s-ar aplica şi sub aspectul modalităţii de plată.
A da posibilitatea fiecărui acţionar de a refuza darea în plata ar lipsi de eficacitate
această modalitate; or, este evident că o astfel de hotărâre s-a luat plecând de la anumite
considerente practice de către organul ce reflectă voinţa societăţii în acel moment; această
argumentaţie este valabilă şi pentru ipoteza plăţii dividendelor în natură
Singura slăbiciune a acestei argumentaţii ar fi aceea că dreptul la dividende este un
drept individual care este stabilit de adunare şi că modalitatea de plată şi respectarea art.
1100 C. civ. tocmai priveşte exercitarea de către acţionar a drepturilor sale, iar a admite
opinia noastră ar însemna o limitare a drepturilor acţionarilor. Totuşi, ne menţinem
punctul de vedere şi credem că este doar aparentă limitarea drepturilor acţionarilor,
întrucât aşa cum am zis dreptul în sine nu este afectat, iar plata dividendelor prin alocarea
de noi acţiuni este însoţită (noi am spune precedată) de o hotărâre a adunării generale
extraordinare prin care să se hotărască majorarea capitalului social, iar hotărârea prin care
s-a stabilit plata prin alocarea de noi acţiuni este o punere în operă a celei dintâi.
De menţionat că şi în cazul acestei modalităţi de achitare a dividendelor, societatea
trebuie să calculeze şi să reţină la sursă impozitul pe dividende2, însă dacă distribuirea de
noi acţiuni nu modifică procentul de participare al acţionarului la societatea emitentă,
acţiunile nou emise nu vor fi considerate dividende şi nu se datorează impozit pe
dividende (art. 7 pct. 12 lit. a din Codul fiscal).
c) în natură; deşi din dispoziţiile Legii nr. 31/1990 nu rezultă o astfel de posibilitate,
însă nici nefiind interzisă, în activitatea comercială o astfel de modalitate de plată a
dividendelor este întâlnită, în special în cazul societăţilor agricole. Totuşi, Codul fiscal în
1
2

Cristian Duţescu, op. cit., p. 310.
C.S.J., Secţia de contencios administrativ, dec. nr. 2516/1998, în Dreptul nr. 4/1999.
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art. 7 alin. 1 pct. 12 definind dividendul precizează că acesta este o distribuire în bani sau
în natură.
Şi cu privire la plata dividendelor în natură s-a considerat că este o dare în plată cu
privire la care trebuie respectate dispoziţiile art. 1100 C.civ., astfel că opiniile menţionate
supra cu privire la plata dividendelor prin alocare de noi acţiuni rămân valabile.
Periodicitatea dividendelor. Deşi în doctrină se precizează că nu există o
dispoziţie legală care să stabilească dreptul la dividende al acţionarilor la sfârşitul fiecărui
exerciţiu financiar, totuşi în cazul în care se înregistrează beneficii, adunarea generală
pentru a hotărî reinvestirea trebuie să justifice un interes social temeinic1.
Deşi s-a afirmat că în lipsa unei dispoziţii în actul constitutiv, periodicitatea anuală
este uzuală şi trebuie presupusă2, unii autori nu împărtăşesc o astfel de opinie, întrucât nu
îşi găseşte o justificare într-o dispoziţie legală sau în jurisprudenţa comercială curentă3.
Din observarea principalelor poziţii doctrinare rezultă că două ar fi aspectele care
ne interesează:
a) periodicitatea dividendelor în lipsa unei dispoziţiile legale; este clar că în lipsa
unui text de lege, periodicitatea este legată, pe de o parte de realizarea de beneficii şi, pe
de altă parte, de hotărârea adunării generale; fără a exista beneficii suficiente nu mai are
nici o importanţă periodicitatea, astfel că aceasta devine o problemă când în mod constant
societatea realizează beneficii şi majoritatea acţionarilor votează în sensul nedistribuirii
acestora sub formă de dividende; nedistribuirea beneficiilor sub formă de dividende este
rezultatul voinţei majorităţii reprezentată în cadrul adunării generale.
b) nedistribuirea de dividende şi reinvestirea constantă a beneficiilor să nu fie
rezultatul unui abuz.
Stabilirea periodicităţii în actul constitutiv. Se recunoaşte posibilitatea ca
adunarea generală să recunoască periodicitatea dividendului4; nu suntem de acord cu
această opinie, întrucât periodicitatea există în măsura în care sunt beneficii suficiente, în
caz contrar o astfel de clauză este lipsită de conţinut; dividendele şi sub aspectul
cuantumul şi al periodicităţii trebuie să fie rezultatul doar al activităţii comerciale a
exerciţiului financiar încheiat. Nu avea un text de lege care să interzică expres o astfel de
clauză; indirect este interzisă de art. 67 alin. 3 care prevede că nu se vor putea distribui
dividende decât din profituri de terminate potrivit legii; spunem indirect întrucât textul
interzice distribuirea efectivă a dividendelor, iar în caz că acestea nu există clauza din
statut este lipsită de relevanţă;
Ce rost ar avea o astfel clauză în condiţiile în care depinde de elemente aleatorii?
Se pot prevala în instanţă acţionarii de acesta?
S-ar putea totuşi susţine că o astfel de clauză se justifică pentru situaţia în care
există beneficii, dar nu se distribuie dividende şi astfel ar fi protejaţi acţionarii minoritari
de eventualele abuzuri, care în acest mod vor beneficia de dividende cel puţin la
intervalul stabilit. Problema nu este rezolvată în totalitate, întrucât chiar dacă ai o anumită
periodicitate menţionată, cuantumul dividendelor pe care îl stabileşte adunarea generală
este unul scăzut; deci, dacă abuzul nu va fi evident sub aspectul respectării periodicităţii,
el se va reflecta în cuantumul scăzut al dividendelor; acest neajuns nu poate fi înlăturat,
1

Cristian Duţescu, op. cit., p. 301.
I.L. Georgescu, op. cit., p. 302.
3
Sorin David, în op. cit., p. 332.
4
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, pp. 543-544; Sorin David, în op. cit., p. 332.
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întrucât adunarea generală, aşa cum am precizat, nu poate stabili un nivel fix al
dividendelor.
Să presupunem că există clauză în actul constitutiv care prevede o periodicitate de
distribuirea a dividendelor cel puţin o dată la trei ani, însă în primii doi ani nu se
realizează beneficii, iar beneficiile celui de al treilea an sunt reinvestite. Într-o astfel de
situaţie, se pot prevala acţionarii nemulţumiţi de o astfel de clauză şi să formuleze acţiune
în anularea hotărârii adunării generale; în principiu, am răspunde afirmativ cu privire la
admisibilitatea acţiunii. Însă, cum putem aprecia, dincolo de această încălcare a actului
constitutiv, situaţia reală a societăţii care justifica reinvestirea acelor beneficii. Dacă am
admite că este posibilă o astfel de clauză în actul constitutiv şi prin raportare la exemplul
dat, însemnă a da eficienţă aspectelor formale în detrimentul realităţii din societate care,
dimpotrivă, impune reinvestirea acelor beneficii tocmai pentru ca în viitor beneficiile să
fie constante.
Pista aceasta este falsă, odată ce această posibilitate de a ataca hotărârea este
recunoscută şi în lipsa unei astfel de clauze în actul constitutiv1. Nu susţinem că acest
drept la dividende al acţionarilor nu este unul esenţial şi nu trebuie protejat, însă
mecanismul trebuie să fie unul flexibil nu prin raportare la o anumită perioadă fixă sau la
condiţiile dintr-un singur an financiar, ci la întreaga viaţă a societăţii. Dimpotrivă,
susţinem că în lipsa unei astfel de clauze există o mai bună apreciere a eventualelor
abuzuri.
Pot acţionarii să formuleze acţiune în anularea hotărârii pe considerentul că îi
prejudiciază reinvestirea constantă a beneficiilor sau constituirea excesivă de
rezerve? Adunarea generală nu poate aduce atingere dreptului la dividende „întrucât ar fi
absurd să se creadă că o persoană intră într-o societate şi aduce un aport, din spirit de
libertate"2 ; dreptul la dividende este un drept esenţial şi primordial reprezentând
motivaţia pentru care a înţeles să dobândească această calitate de acţionar.
Pe de altă parte, este adevărat că adunarea generală ca şi organ suprem poate decide
după interesele societăţii, întrucât urmărindu-se prosperitatea societăţii se satisfac indirect
şi interesele acţionarilor, care, lipsiţi temporar de dividende, vor beneficia de sporirea
dividendelor în anii următori3.
Deşi poziţia iniţială a doctrinei cu privire la acest subiect a fost în sensul
recunoaşterii posibilităţii de a ataca hotărârea doar pentru motive de fraudă, totuşi acum
accentul se pune şi pe justificarea acestor reinvestiri sau constituiri rezerve peste limitele
legale; astfel, se recunoaşte în cazul în care se hotărăşte nedistribuirea de dividende, deşi
nu există un interes social care să justifice acest lucru, că acţionarii pot avea o acţiune în
anularea hotărârii adunării generale, contestând modul în care a fost întocmit bilanţul şi
contul de profit şi pierdere4.
Suntem de acord cu existenţa unei astfel de posibilităţi, care pune în discuţie rolul
judecătorului (control de legalitate versus control de oportunitate), întrucât acesta trebuie
să aprecieze în ce măsură se justifică reinvestirea prin raportare la patrimoniul societăţii,
investiţiile anterioare, posibile alte surse de finanţare, raportat la periodicitatea şi
cuantumul dividendelor acordate anterior etc. În doctrină, se consideră că prin
1

Sorin David, în op. cit., p. 332.
I.L. Georgescu, op. cit., p. 302.
3
Idem p. 544.
4
Sorin David, în op. cit., p. 332
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promovarea unei acţiuni în anulare se realizează un control de legalitate, dar nu şi un
control de opozabilitate, întrucât în acest ultim caz instanţa ar interveni în funcţionarea
societăţii în locul organelor sale, ceea ce este inadmisibil1. Or, aşa cum arătat mai înainte
analiza temeiniciei cererii reclamantului care solicită anularea unei hotărî AGA care va
avea ca efecte indirecte distribuirea de dividende, presupune o analiză a activităţii
societăţii, a condiţiilor economice ale acesteia şi a influenţei hotărârii atacate, adică a
oportunităţii acesteia. Această teorie trebuie depăşită, judecătorul neexercitând doar un
control de legalitate, necesitatea şi a unui control de oportunitate fiind dovedită de cele
întâlnite în activitatea comercială. Instanţa de judecată nu fixează ea cuantumul
dividendelor, ci doar se pronunţă asupra temeiniciei hotărârii prin care beneficiile au fost
reinvestite în lipsa unei justificări suficiente; cuantumul, modalitatea de plată şi data plăţii
vor fi stabilite tot de către adunarea generală.
În Franţa, Curtea de Casaţie prin decizia din 22 aprilie 19762 reţine că „având în
vedere, pe de altă parte, că hotărârea constată că societatea, fără a distribui timp de
douăzeci de ani niciun dividend, a pus în rezerve sume considerabile a căror acumulare
atinge în fiecare an începând din 1968 o cifră superioară celor două treimi din cifra de
afaceri, şi că în lipsa unor veritabile investiţii, aceste sume au fost de-a dreptul depuse în
conturile bancare; că hotărârea reţine că în speţă această direcţionare sistematică a
totalităţii beneficiilor către rezerva extraordinară a constituit o simplă tezaurizare, că ea a
făcut ca toate aceste sume, de care societatea nu se folosea, să suporte consecinţele
fluctuaţiilor monetare şi că astfel ea nu a răspuns nici obiectului, nici intereselor
societăţii”. Aşadar, prin această hotărâre s-a reţinut că această simplă tezaurizare în lipsa
folosirii acestor sume, conduce la o pierdere pentru societate, iar operaţiunea este
interpretată ca fiind abuzivă.
Ori de câte ori nedistribuirea de dividende şi constituirea de rezerve cu beneficiile
realizate s-a făcut în acest sens, deşi societatea avea rezerve ce depăşeau cu mult cifra de
afaceri anuală, s-a considerat că operaţiunea este o simplă tezaurizare ce nu se justifică
nedistribuirea de dividende sau hotărârile de reinvestire în lipsa unui plan managerial
concret sau folosirea acestora pentru acoperirea unor pierderi din exerciţiile financiare
anterioare, au fost considerate ca abuzive3. Cu totul alta este situaţia, când constituirea de
rezerve este consecinţa unei politici prudente de dezvoltare a societăţii, fundamentată şi
aprobată la nivelul societăţii.
Aşa cum s-a reţinut şi în doctrină4, judecătorul are dificila sarcină de a distinge între
abuzul de majoritate şi actele necesare pe care le implică conducerea şi administrarea
societăţii; criteriul cel mai important într-o astfel de apreciere îl constituie mediul
economic şi financiar al societăţii, criteriu ce justifică analiza de către judecător a
oportunităţii actului respectiv, a lămuririi destinaţiei fondurilor constituite în rezerve,
dacă nu cumva acestea sunt menite să mărească indemnizaţiile administratorilor, acţionari
majoritari etc.
Acţiunile cu dividend prioritar. Întrucât acţiunile acordă posesorilor drepturi
egale (art. 94 alin. 1), dividendele se plătesc deodată tuturor acţionarilor, adică, mai
1

Sorin David, în op. cit., p. 398.
Rev. sociétés 1976, pina 479 ; RJ com. 1997, p. 93, apud, Dominique Schmidt, Les conflits d’intérêts
dans la société anonyme, Toly, Paris, 2004, p. 334.
3
Radu N. Catană, Manifestarea şi consecinţele exercităţii abuzive a prerogativelor asociaţilor sau
acţionarilor societăţilor comerciale, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 1/2007 Supliment, p.148.
4
Idem
2
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corect spus, dreptul acţionarilor la plata dividendelor se naşte pentru toţi în acelaşi timp.
Excepţia o constituie acţiunile preferenţiale cu dividend prioritar. Astfel de acţiuni
conferă titularului dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil
al exerciţiului financiar înaintea oricărei alte prelevări (art. 95 alin. 1 lit. a).
Cine are obligaţia de plată a dividendelor. Obligaţia de plată a dividendelor
revine societăţii, astfel că nu se poate formula o acţiune în pretenţii pentru plata
dividendelor direct împotriva acţionarului majoritar, chiar cu motivarea că societatea a
înregistrat profit şi acţionarul majoritar a influenţat distribuirea acestor beneficii sub
formă de dividende1.
Persoana îndreptăţită la plata dividendelor. Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze
dividende şi să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau în
cele furnizate de registrul independent privat al acţionarilor (art. 123 alin. 3). Plata poate
fi făcută şi unui mandatar al acţionarului în baza unei procuri speciale.
Plata dividendelor se face reprezentantului desemnat în ipoteza prevăzută de art.
102 alin. 2 potrivit căruia atunci când o acţiune nominativă devine proprietatea mai
multor persoane,acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor
rezultând din acţiune şi, deci, inclusiv pentru încasarea dividendelor; aceeaşi este soluţia
şi în cazul acţiunilor la purtător (art. 102 alin. 3). Persoana care este desemnată ca
reprezentant trebuie să fie acţionar; o astfel de concluzie, deşi nu rezultă din art. 102, se
desprinde indirect, întrucât este vorba de un reprezentant care să exercite toate drepturile
rezultând din acţiune, deci inclusiv dreptul la informare, dreptul de a vota etc.
Cui i se face plata în cazul acţiunilor gravate de un drept de uzufruct? Deşi nu
există o dispoziţie legală expresă care să răspundă la această întrebare, totuşi soluţia ca
dividendele să se cuvină uzufructuarului rezultă indirect din art. 124 alin. 1 care prevede
că dreptul de vot în cazul acţiunilor grevate de un drept de uzufruct aparţine
uzufructuarului în adunările ordinare şi nudului proprietar în adunările generale
extraordinare; cum fixarea dividendelor este atribuţia adunării generale ordinare, logic
este ca şi dividendele să revină uzufructuarului; a interpreta în sens contrar, înseamnă a ne
depărta de intenţia legiuitorului, dar a şi dezinteresa uzufructuarul să voteze stabilirea de
dividende; or, dimpotrivă, legiuitorul, odată ce i-a atribuit lui dreptul de vot în adunarea
generală ordinară, a înţeles şi ca exercitarea acestui drept să fie efectivă; ce interes ar avea
uzufructuarul să discute şi să voteze bilanţul contabil ori să stabilească programul de
activitate sau să aleagă membrii unui consiliul de administraţie care propun o revigorare a
societăţii în condiţiile în care nu ar trage nici un folos material? Observăm că intenţia
legiuitorului a fost de a da posibilitatea uzufructuarului să voteze acele atribuţii care
influenţează în mod direct emolumentul său2.
Concluzia nu poate fi decât una: în situaţia în care anumite acţiuni sunt grevate de
un drept de uzufruct, dreptul de a încasa dividendele aparţine uzufructuarului3.
Plata dividendelor în cazul cesiunii acţiunilor. Câteva discuţii privitoare la
persoana îndreptăţită să solicite plata dividendelor apare în cazul cesiunii de acţiuni.
Conform art. 67 alin. 6 dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin
1

CSJ, Secţia comercială, dec. nr. 2310/1997 în Dreptul nr. 6/1998, pp. 132-133.
Ioan Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, Dreptul nr. 10/2005, p. 83.
3
În acelaşi sens Cristian Duţescu, op. cit., p. 303; Ioan Popa, op. cit., p. 83.
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cesionarului, în afară de cazul în care părţile au convenit altfel . Intenţia părţilor în sensul
ca dividendele pe lunile anterioare cesionării acţiunilor să revină cedenţilor trebuie să fie
menţionată expres. Aşadar, art. 67 instituie o prezumţie simplă în sensul că aceste
dividendele ce se cuvin după data cesionării, în lipsa unei menţiuni exprese contrare,
revin cesionarului.2
Din perspectiva societăţii şi a subiectului analizat, ne interesează de când societăţii
îi incumbă obligaţia de plată a dividendelor către cesionar, în lipsa unei convenţii a
părţilor şi în lipsa declaraţiei de cesionare în registrul acţionarilor: de la data realizării
acordului de voinţă al părţilor sau de la data efectuării menţiunii în registrul acţionarilor
societăţii.
Astfel, art. 98 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 stabileşte că dreptul de proprietate
asupra acţiunilor nominative3 se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor
emitentului, subscrisă de cedent şi de cesionar sau mandatarii lor şi prin menţiunea făcută
pe acţiune. Însă, declaraţiile făcute în registrul asociaţilor şi pe acţiuni, privind cesionarea
acţiunilor nominative, nu constituie o condiţie de validitate4, iar transferul dreptului de
proprietate operează între părţi din momentul realizării acordului de voinţă5; şi instanţele
de judecată6 au reţinut că „transmiterea dreptului de proprietate s-a realizat prin acordul
de voinţă al părţilor şi a fost aprobată în A.G.A.; aceeaşi Adunare a împuternicit
preşedintele Consiliului de Administraţie să întocmească actul adiţional şi formalităţile
legale privind această cesiune; aceste formalităţi implică şi înregistrarea cesiunii în
registrul acţionarilor”.
Aşadar, concluzia este că înscrierea declaraţiei în registrul acţionarilor şi a
menţiunilor pe acţiuni au doar rolul de a face opozabilă transmiterea faţă de societate şi
terţi7. Iată cum motivează Tribunalul comercial Ilfov8 natura acestor formalităţi : „În
Codul comercial român nu există nici o dispoziţie precisă şi categorică care să dispună că
cesiunile de acţiuni sau obligaţiuni nominative să fie supuse la forme solemne şi dacă
1

C.S.J. - Secţia comercială, decizia nr. 191 din 20 februarie 1996, în R.D.C. nr. 11/1997, pp. 116-117.
Curtea de Apel Bucucreşti, decizia nr. 676/R/2001 în Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş,
Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 – repere bibliografice,
practică judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 243.
3
Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi
tranzacţionate pe o piaţă organizată se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004 (art. 98
alin. 2 din Legea nr. 31/1990).
4
În dreptul italian, transferul dreptului de proprietate are loc prin simplul acord de voinţă, însă pentru a
avea deplină eficacitate se cere dubla formalitate a înscrierii numelui cesionarului în registrul acţionarilor şi pe
acţiuni; pentru amănunte a se vedea Aldo Fiale, Diritto commerciale, Ed. Simone, Napoli, 1997, pp. 292-293.
În dreptul francez, cesiunea de acţiuni nu este supusă teoretic nici unei formalităţi; cesiunea nu trebuie
constatată printr-un înscris şi nici nu trebuie realizată publicitatea prin registrul comerţului; redactarea unui
înscris şi efectuarea publicităţii prin registrul comerţului se face pentru ca cesiunea să fie opozabilă terţilor;
pentru amănunte a se vedea Maurice Cozain, Alain Viandier, Droits des societes, Litec, Paris, 1992, pp. 288289.
5
M.A. Dumitrescu, Manual de drept comercial, partea III, Editura Librăriei "Universala" Alcalay &
Co., Bucureşti, p. 34 şi urm.
6
Curtea de Apel Craiova, decizia nr. 843/1999, nepublicată.
7
Practica judiciară interbelică este constantă în acest sens; cu titlu exemplificativ, Cas. III, dec. din
26.01.1916, Cas. I, dec. nr. 212 din 21.01.1938, Cas. I, dec. nr. 1357 din 11.07.1939, Cas. III, dec. 192 din
2.02.1944.
8
Tribunalul comercial Ilfov, 4 iunie 1903, sentinţă citată de M.A. Dumitrescu, Codul de comerciu
adnotat, vol. I, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1926, p. 402.
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înscrierea cesiunii în registru semnat de cedent şi cesionar este cerută de lege, aceasta se
cere numai pentru a se aduce la cunoştinţa societăţii şi celor de al treilea, cine este
titularul şi proprietarul acţiunei şi cine dar poate exercita toate drepturile şi este supus la
toate obligaţiunile derivând din calitatea de acţionar; prin urmare această formalitate
constituie o măsură de publicitate având acelaşi rol şi acelaşi efect ca şi notificarea
cesiunei de creanţă prevăzută de art. 1393 din Codul civil”.
În ceea ce priveşte opozabilitatea faţă de societate, din momentul efectuării
declaraţiei1, cesionarul dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de
acţionar2, inclusiv dreptul de a solicita plata dividendelor. Pentru acelaşi motiv, în cazul
unor cesiuni succesive, societatea va plăti dividendele celui care efectuează primul
declaraţia în registrul acţionarilor. „Formalităţile prevăzute de art. 171 C. com. sunt
exclusive stabilirii proprietăţii faţă de societate şi terţi, rămânând între părţile contractante
ca proprietatea să se stabilească conform dreptului comun; alte formalităţi nu pot ţine
locul înscrierii în registru, faţă de societate, astfel că dintre cei doi cesionari succesivi ai
aceluiaşi cedent, se va considera ca cesionar legitim faţă de societate, acel ce va îndeplini
cel dintâi formalităţile prevăzute de art. 171 C. com."3.
O altă problemă legată de persoana care are dreptul de a încasa dividendele priveşte
interpretarea convenţiei dintre părţi. Astfel, analizând art. 123 alin. 3 care stabileşte o
prezumţie în sensul că are dreptul să încaseze dividende acţionarul ce deţine această
calitate la data de referinţă, s-a susţinut4 că „cesionarul este cel care are dreptul la a încasa
dividendele, urmând a le transmite ulterior cedentului, comnform convenţiei dintre
aceştia”. Se pune întrebarea corelării art. 123 alin. 3 cu dispoziţiile art. 67 alin. 6 existând
posibilitatea ca părţile să fi stabilit ca dividendele după data transmiterii acţiunilor să
aparţină cedentului. Ipoteza este posibilă, cu atât mai mult cu cât cesiunile intervin nu la
încheierea unui exerciţiu financiar, ci în cursul acestuia; nu este admisibilă nici scindarea
dividendelor conform perioadelor respective cât au avut calitatea de acţionar şi mai mult
sunt situaţii când stabilirea dividendelor pentru anul când are loc cesiunea este de
competenţa adunării anului următor, când acţionar este evident cesionarul. Ori de câte ori
cesiunea va fi anterioară datei de referinţă, dar părţile au stabilit că dividendele se cuvin
cedentului, evident că din perspectiva art. 123 alin. 3 dividendele le-ar încasa cesionarul
în ciuda convenţiei părţilor. Punctul nostru de vedere este acela că art 123 alin. 3 trebuie
interpretat prin prisma art. 67 alin. 6, acesta din urmă fiind o normă specifică ce
reglementează regimul dividendelor; art. 123 reglementează data de referinţă şi din
această perspectivă a înţeles să facă referire la dividende, însă a considera că aplicarea
acestuia primează înseamnă a nesocoti scopul datei de referinţă şi convenţia părţilor.
Tocmai că instituirea datei de referinţă a fost în sensul protecţiei acţionarilor şi evitării
eventualelor cesiuni cu scop fraudulos, astfel că dacă cesiunea a fost înaintea datei de
referinţă, nu putem considera că aceasta are un astfel de scop, motiv pentru care şi
drepturile stabilite de părţi trebuie respectate.
1
De menţionat că în lege nu se prevede obligativitatea ca cele două formalităţi să fie efectuate în
acelaşi timp.
2
Cu privire la acţiunile la purtător, art. 123 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 prevede că acţionarii
îndreptăţiţi să încaseze dividende şi să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau
în cele furnizate de registrul independent privat al acţionarilor, corespunzător datei de referinţă.
3
Tribunalul Dolj, sentinţa nr. 2126/1930 citată din Codul comercial adnotat, Ed. Tribuna, Craiova,
1994, p. 211.
4
Sorin David, în op. cit., p. 374.
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Plata dividendelor în situaţia transferului acţiunilor nominative mortis causa.
Art. 98 din Legea nr. 31/1990, reglementează doar transmiterea inter vivos a acţiunilor
nominative, necuprinzând nici o dispoziţie cu privire la transmiterea pentru cauză de
moarte a acţiunilor nominative.
Art. 171 C. com. prevedea că „în caz de moarte a acţionarului şi dacă nu există vreo
opoziţiune, declaraţiunea de transmitere a proprietăţii pe registru al asociaţilor şi a
titlurilor acţiunilor nu va putea fi obţinută, decât după ce partea în drept va prezenta
titlurile, actul de deces şi încheierea tribunalului locului, deschiderii succesiunii, care să
constate calitatea sa de succesor”.
În lipsa unor dispoziţii exprese în Legea nr. 31/1990, considerăm că administratorul
societăţii ori preşedintele consiliului de administraţie este obligat să înscrie în registrul
acţionarilor declaraţia de transfer a dreptului de proprietate şi să facă menţiune pe fiecare
acţiune1, numai dacă persoana sau persoanele interesate prezintă certificatul de deces al
acţionarului, precum şi certificatul de moştenitor sau de legatar ori hotărârea de partaj
rămasă definitivă care dovedesc că acţiunile au fost atribuite în lotul lor.
Odată cu efectuarea acestor formalităţi, societatea poate plăti dividendele aferente
acţiunilor lui de cuius , cu excepţia cazului în care nu se respectă dispoziţiile art. 102
alin.2 care stabilesc că atunci când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor
persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea cât timp acele persoane nu
desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune; în
acest ultim caz, plata dividendelor se face reprezentantului desemnat.
Plata dividendelor în cazul refuzului înregistrării cesiunii în registrul de
acţiuni. Atât în cazul transmiterii inter vivos, cât şi mortis causa a acţiunilor nominative,
dacă se refuză punerea la dispoziţie a registrului acţionarilor ori efectuarea declaraţiei de
transfer în registrul acţionarilor, persoanele prejudiciate au posibilitatea formulării unei
acţiuni în justiţie prin care societatea prin administratorul sau preşedintele consiliului de
administraţie să fie obligată să facă menţiunile corespunzătoare.
Refuzul nu poate fi considerat justificat, cu titlu de exemplu, decât fie în cazul
transmiterii mortis causa a neprezentării actelor necesare, fie în cazurile stabilite de lege,
cum este cazul art. 102 alin. 2.
Ori de câte ori refuzul nu este justificat, considerăm că titularul acţiunilor poate
formula acţiune în instanţă împotriva societăţii pentru înregistrarea operaţiunii de
transmitere; totodată, pentru neplata dividendelor aferente acţiunilor respective, petentul
are dreptul şi la daune-interese în condiţiile art. 67 alin. 2 de la data la care trebuia
efectuată transmiterea de acţiuni.
Înregistrarea transmiterii în registrul acţionarilor nu poate fi dispusă pe calea
ordonanţei preşedinţiale, aşa cum în mod greşit au apreciat unele instanţe2, întrucât
aceasta are un caracter definitiv, iar nu temporar în sensul art. 581 C.pr.civ. 3.
Având în vedere că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot lua măsuri definitive
şi nici rezolva litigiul în fond, înregistrarea în registrul de acţiuni se poate rezolva doar pe
1
Cu excepţia cazului în care acţiunea nominativă a devenit proprietatea mai multor persoane, iar
acestea nu au desemnat un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune (art. 102 alin.
2 din Legea nr. 31/1990)
2
Curtea de Apel Craiova, Secţ. com., dec. nr. 949/1998, nepublicată
3
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 815/1995, în Buletinul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe
anul 1995, Ed. Proema, Baia Mare, 1996, p. 376
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calea unei acţiuni de drept comun. A admite pe ordonanţă preşedinţială o astfel de acţiune
şi a dispune înregistrarea, înseamnă de fapt a stabili definitiv drepturile părţilor;
argumentul că o astfel de înregistrare poate fi radiată ulterior, nu are nici o relevanţă, atât
timp cât din momentul înregistrării în registrul acţiunilor se îndeplinesc condiţiile
prevăzute de art. 98 din Legea 31/1990 (opozabilitatea faţă de societate), iar petentul
dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar.
Restituirea dividendelor. Dividendele plătite cu încălcarea dispoziţiilor art. 67
alin. 2) şi 3) se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea
distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască .
Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la
data distribuirii lor. Au calitate procesuală activă atât societatea comercială, cât şi
creditorii societăţii1.
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai
consiliului de supraveghere, şi cenzorii;
Alegea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie, respectiv ai
consiliului de supraveghere. Regula o constituie numirea tuturor membrilor consiliului
de administraţie, care, ulterior aleg preşedintele, însă, prin excepţie, în măsura în care
actul constitutiv conţine clauză în acest sens, adunarea generală ordinară numeşte (dintre
administratorii numiţi) şi preşedintele consiliului de administraţie (art. 1401 alin. 1).
Candidaţii pentru posturile de administratori sunt nominalizaţi de către membrii
actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari (art. 1371 alin. 2). Dacă se
numeşte un administrator dintre salariaţi, contractul individual de muncă al acestuia se
suspendă pe perioada mandatului (art. 1371 alin. 3).
Completarea numărului administratorilor se face de către adunarea generală
ordinară doar în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, iar
această vacanţă determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal (art.
1372 alin. 2). Dacă administratorii nu ţi îndeplinesc obligaţia de convocare a adunării
generale ordinare, orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna
persoana însărcinată cu convocarea (art. 1372 alin. 3).
Legea nr. 31/1990 cu privire la criteriile de numire a administratorilor nu oferă
indicii decât pentru numirea administratorilor independenţi. În art. 1382 se precizează că
la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în
vedere următoarele criterii:
a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi
să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta
ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de
aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând
calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o
societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator,
1

I.L. Georgescu, op. cit., p. 551.
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director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin
caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al
actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este
administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a) şi d).
Revocarea administratorilor se face de către adunarea generală ordinară a
acţionarilor în condiţiile de cvorum şi majoritatea prevăzută de art. 112 indiferent dacă
administratorii au fost desemnaţi prin actul constitutiv sau ulterior prin adunarea generală
a acţionarilor1. Totodată, revocarea preşedintelui consiliului de administraţie este de
competenţa adunării generale ordinare dacă aceasta l-a numit direct (art. 1401 alin. 3).
Legea nr. 31/1990, conţine mai multe referiri la revocarea acestora:
• art. 1371 alin. 4 prevede că administratorii pot fi revocaţi oricând de către
adunarea generală ordinară a acţionarilor, iar dacă revocarea survine fără justă cauză,
administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese.
• art. 1536 alin. 4: că membrii consiliului de supraveghere pot fi revocaţi oricând de
adunarea generală a acţionarilor cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul
voturilor acţionarilor prezenţi
• art. 1532 alin. 4 prevede că membrii directoratului pot fi revocaţi oricând de către
consiliul de supraveghere; în actul constitutiv se poate prevede că ei pot fi revocaţi de
către adunarea generală ordinară a acţionarilor; dacă revocarea lor survine fără justă
cauză, membrii directoratului sunt îndreptăţiţi la plata de daune-interese
• art. 1401 alin. alin. 3: preşedintele poate fi revocat oricând de către consiliul de
administraţie; dacă preşedintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat
numai de aceasta.
Pornind de la caracterul intuitu personae al calităţii de administrator, în toate
cazurile avem de a face cu o revocare ad nutum, în sensul că aceasta poate interveni
oricând şi independent de voinţa sau de vreo culpă a administratorului, fiind atributul
exclusiv al organului de decizie al societăţii, competent să numească ori să revoce
administratorul.
Cu privire la revocarea ad nutum a administratorilor s-a pronunţat atât doctrina2 cât
şi jurisprudenţa3 reţinând că în timp ce un mandat obişnuit este revocabil prin natura lui,
mandatul administratorilor unei societăţi comerciale este revocabil nu numai prin natura,
ci chiar prin esenţa lui.
1

Jurisprudenţa s-a pronunţat în sensul că revocarea calităţii de administrator nu poate fi considerată o
măsură vremelnică care să fie dispusă prin ordonanţă preşedinţială în condiţiile art. 581 C.pr.civ. (C.S.J.
secţ.com. dec. 59/1996, în Dreptul nr. 8/1996, p. 133 şi în R.D.C. nr. 9/1996, p.156). A admis însă
suspendarea temporară a administratorului din funcţie, pe această cale procedurală, pentru administrare
defectuoasă (a se vedea C.Ap., Braşov, dec. civ. nr.141/A/1995, în R.D.C. nr. 7-8/1997, p. 162.
2
În privinţa doctrinei a se vedea St.D.Cărpenaru, op. cit., Ed. 1995, pp. 212-213, Ed.1998, pp. 219-220;
C.Bîrsan, V.Dobrinoiu, A.Ţiclea şi alţii, op. cit., Ed.1995, vol. I, p. 134
3
În ceea ce priveşte jurisprudenţa a se vedea Cas. III, dec. 1474 din 21 mai 1939, în R.D.C.,1939, p.
719 sau „Practica judiciară în materie comercială”, vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc. 1991, p. 106.
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Din analiza textelor de lege mai sus citate, observăm că legiuitorul a încercat o
limitare a eventualelor abuzuri în revocarea administratorilor, introducând obligativitatea
existenţei „justei cauze”, în caz contrar administratorul fiind îndreptăţit la a primi
daune-interese; cu privire la existenţa unei juste cauze în doctrină1 s-a susţinut că
acţionarii trebuie să-şi motiveze hotărârea prin invocarea unei juste cauze ce a determinat
revocarea. Deşi în principiu suntem de acord că acţionarii trebuie ca la momentul votului
să analizeze activitatea administratorului şi să aibă cunoştinţă că exprimarea votului
pentru revocare este urmarea activităţii defectuoase a administratorului, totuşi avem
rezerve în privinţa identificării „justei cauze” , dar şi în privinţa sensurilor noţiunii de
„justă cauză”. Este greu de stabilit în ce măsură acţionarii, în unele cazuri în număr foarte
mare, pot analiza şi motiva o astfel de revocare, ce implică această analiză a justei cauze,
odată ce este suficient pentru revocare ca administratorului să i se reţină pasivitatea în
activitate sau o potenţială expunere a societăţii, astfel că nu este necesar a şi exista urmări
directe ale activităţii defectuoase a administratorului. În multe cazuri între societate şi
administrator nu se stabilesc la momentul numirii şi anumite condiţii sau indicatori
economici de profitabilitate2, astfel că cu atât mai greu este a se stabili conţinutul noţiunii
de „justă cauză”. Tocmai pentru astfel de motive şi de a nu se ajunge la situaţia contrară
ca acţionarilor să le fie teamă de eventuala revocare, nu suntem în totalitate de acord cu
opinia exprimată; oricum această din urmă situaţie este nedorită de legiuitor atât timp cât
a menţinut caracterul ad nutum al revocării şi prin art. 132 alin. 4 imposibilitatea
formulării acţiunii în anulare a hotărârilor prin care au fost revocaţi.
În concluzie, sub acest aspect, considerăm că nu este necesar ca luându-se hotărârea
de revocare să se identifice „justa cauză”, ci este suficient a rezulta din procesul verbal al
şedinţei că, fie urmare a discuţiilor din şedinţă, fie a rapoartelor întocmite de cenzori, a
poziţiei luate de un administrator faţă de măsurile întreprinse de altul etc., activitatea
administratorului a constituit obiect de discuţie, context în care s-a propus şi votat
revocarea acestuia. Instanţa de judecată urmează a stabili în funcţie de contextul dacă a
existat sau nu o cauză justă care să conducă la revocarea administratorului şi, totodată, să
aprecieze daunele-interese. Concluzia noastră este susţinută şi de faptul că, în anumite
cazuri, în funcţie de gravitatea faptelor, s-a admis că revocarea poate avea loc chiar dacă
nu a fost menţionată în convocator3.

1

Radu N. Catană, Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe acţiuni.
Democraţia acţionarială, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 19.
2
Cu privire la astfel de clauze trebuie lămurit dacă acţionarii mai pot revoca un administrator în
măsura în care a îndeplinit condiţiile sau indicatorii economici; s-ar putea susţine că atât timp cât există un
contract şi administrator prin activitatea sa a îndeplinit obligaţiile specificate sub forma unor indicatori, nu
este posibilă revocarea; totuşi, administratorii pot fi revocaţi chiar şi în aceste condiţii în măsura în care
acţionarii, analizând alte aspecte ale activităţii desfăşurate, constată că se impune revocarea; respectivele
condiţii sau indicatorii economici au un rol de ghidare a activităţii administratorului, a căror îndeplinire nu
exclude răspunderea sa şi implicit revocarea pentru alte fapte care în opinia acţionarilor sunt o cauză justă de
revocare, urmând ca instanţele de judecată să aprecieze şi să stabilească eventualele daune. Tot pentru
aceleaşi motive considerăm că menţionarea unor cazuri de revocare nu conduce la concluzia că numai în
acele cazuri este posibilă revocarea, astfel că pe lângă acele cazuri, în măsura în care sunt legale, acţionarii îi
pot revoca şi pentru alte situaţii apreciate de ei ca justificând revocarea; a admite contrariul înseamnă a nega
condiţiile revocării ad nutum recunoscute de legiuitor.
3
Radu N. Catană, op. cit, p. 18.
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Administratorul care consideră revocarea abuzivă nu poate formula acţiune de
reintegrare în funcţie, ci numai acţiune în pretenţii pentru daune-interese compensatorii2
dacă prin revocare i-au fost aduse prejudicii3; dacă în contractul încheiat între
administrator şi societate este condiţionată revocarea de plata unor daune-interese
prestabilite de părţi, însă au o valoare nejustificat de mare, disproporţionată în comparaţie
cu eventualele prejudicii ce le-ar suporta un administrator, urmează a le considera nule,
având o cauză ilicită şi în contradicţie cu interesul social4; pe de altă parte, astfel de
clauze nu au prin ele însele o cauză ilicită sau imorală, putându-se stabili la un nivel
rezonabil, cum ar fi, spre exemplu, plata unor daune-interese în cuantum egal cu 3
indemnizaţii lunare cuvenite administratorului.
Prin introducerea la art. 132 a alin. 4 prin Legea nr. 441/2006, legiuitorul a transpus
legislativ teoria revocării ad nutum, stabilind că membrii consiliului de administraţie,
respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale
privitoare la revocarea lor din funcţie.
Deşi, aşa cum am precizat numirea şi revocarea administratorilor este atribuţia
exclusivă a adunării generale ordinare, totuşi în anumite situaţii, instanţele judecătoreşti
au pronunţat soluţii contrare.
Cenzorii. Societatea pe acţiuni are trei cenzori şi tot atâţia supleanţi, dacă prin
actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare; cel puţin unul dintre cenzori trebuie
să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil; în toate cazurile, numărul
cenzorilor trebuie să fie impar.
Societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului
financiar, potrivit legii sau deciziei acţionarilor, nu trebuie să mai numească cenzori (art.
160 alin. 12 ).
Regimul cenzorilor este reglementat amănunţit de dispoziţiile art. 159-166 şi cum
nu face obiectul studiului nostru, nu se justifică să insistăm în analiza acestora.
Revocarea cenzorilor. Excepţie cvorum. Totuşi, o singură dispoziţie ne atrage
atenţia, anume art. 166 alin. 2 care prevede că revocarea cenzorilor se va putea face
numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.
Aşadar, competenţa revine tot adunării generale ordinare, însă cvorumul va fi cel
stabilit de lege pentru adunările generale extraordinare.
Ne interesează pe de o parte să detectăm motivul pentru care legiuitorul a stabilit
această excepţie, iar în al doilea rând dacă se mai justifică o astfel de excepţie.
1

De observat că dacă în cazul administratorilor (art. 1371 alin. 4) şi a membrilor directoratului (art.
153 ) legiuitorul a prevăzut că revocarea fără justă cauză dă dreptul la plata unor daune-interese, în cazul
membrilor consiliului de supraveghere în art. 1536 alin. 4 nu a mai reluat această dispoziţie, motiv pentru care
vom considera că aceştia nu au dreptul în nici un caz la plata unor daune-interese; s-ar putea susţine că este o
lacună a legiuitorului, astfel că prin analogie şi aceştia ar avea calea unei acţiune în pretenţii în caz de
revocare fără justă cauză, însă credem că legiuitorul tocmai prin inserarea altei dispoziţii a dorit să ofere o
protecţia sporită a acestora cât ei sunt în funcţie, iar nu ulterior prin plata unor daune care nu mai ajută
societatea; or, legiuitorul tocmai pentru a proteja interesul societăţii de eventuala revocare abuzivă a
membrilor consiliului de supraveghere, a prevăzut că revocarea lor este posibilă doar cu o majoritate de cel
puţin două treimi din numărul voturilor acţionarilor prezenţi.
2
Potrivit art.391 C. com. mandantul sau mandatarul care, fără justă cauză, prin revocarea sau
renunţarea sa întrerupe executarea mandatului, răspunde de daune interese
3
În acest sens s-a pronunţat jurisprudenţa prin Ordonanţa preşedinţială din 7 octombrie 1935 a Trib.
Ilfov, Secţ. a I-a în Practica judiciară, op. cit., vol. II, Ed. Lumina Lex, Buc. 1991, p.124.
4
Radu N. Catană, op. cit., p. 20.
2
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Cu privire la prima întrebare, credem că legiuitorul a stabilit un cvorum mai mare
pentru revocarea cenzorilor pentru a spori siguranţa acestora în exercitarea mandatului.
Obligaţia principală a cenzorilor este de a supraveghea gestiunea societăţii, să verifice
dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea
din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform
regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Aceste aspecte,
precum şi orice propuneri cu privire la situaţia financiară şi repartizarea profitului trebuie
prezentate adunării generale sub forma unui raport. Legiuitorul a gândit existenţa art. 166
tocmai pentru a asigura independenţa necesară cenzorilor în realizarea unui control al
gestiunii corect şi fără ca acţionarii semnificativi într-o formulă de cvorum şi prezenţă
facile să poată hotărî revocarea cenzorilor.
Cu privire la cea de a doua întrebare, dacă avem în vedere modificarea de cvorum
atât la adunarea generală ordinară, cât şi cea extraordinară realizată prin Legea nr.
441/2006, credem că nu se mai justifică existenţa art. 166. La prima convocare nu există
nici o diferenţă, doar la celelalte convocări observăm că la adunarea generală
extraordinară trebuie să fie o prezenţă de cel puţin o cincime din numărul total de drepturi
de vot. Până la modificările aduse prin Legea nr. 441/2006, condiţiile de prezenţă şi
cvorum erau mai mari la adunările generale extraordinare atât la prima convocare, cât şi
la următoarele.
Pe de altă parte, art. 166 s-ar justifica dacă, în mod corespunzător, o astfel de
condiţie ar fi şi pentru revocarea auditorului financiar, însă o astfel de condiţie nu a fost
prevăzută prin Legea nr. 441/2006, revocarea auditorului financiar fiind de competenţa
adunării ordinare cu cvorumul stabilit de art. 112.
Nu putem remarca lipsa unei atitudini constante pentru protejarea cenzorilor, în
sensul că pentru revocare se cere cvorumul de la adunările extraordinare (art. 115), dar
pentru promovarea acţiunii în răspundere împotriva cenzorilor cvorumul este cel prevăzut
de art. 112 pentru adunarea generală ordinară (art. 155 alin. 1)
b1) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească
sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit
financiar
Această nouă atribuţie a fost introdusă prin Legea nr. 441/2006, astfel că atribuţiile
adunării generale ordinare se rezumă la numirea auditorului financiar şi fixarea duratei
minime a contractului de audit financiar; per a contrario, în măsura în care adunarea
generală nu ia o hotărâre în acest sens, celelalte clauze ale contractului pot fi stabilite de
consiliul de administraţie, respectiv directorat.
Sunt supuse auditului financiar societăţile pe acţiuni care optează în temeiul art. 153
pentru sistemul dualist de administrare. Activitatea de audit financiar este reglementată de
O.U.G. 75/1999.
Considerăm nepotrivită formularea actuală a textului de lege analizat care face
referire la demiterea auditorului financiar, întrucât demiterea este o instituţie specifică
statutului funcţionarilor publici, auditorii financiari neputând fi asimilaţi acestora din urmă1;

1

Ioan Schiaua, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi comentarii pe
articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 329.
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formularea anterioară a art. 111 alin. 2 lit. b era mai potrivită fiind folosită noţiunea de
revocare privită din perspectiva existenţei acestei atribuţii a adunării generale ordinare;
oricum, raporturile dintre societate şi auditorul financiar sunt de natură contractuală, iar
modalităţile de încetare sunt specifice acestei instituţii juridice.
c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor
consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi
cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
Fixarea remuneraţiei. Din textul de lege rezultă că stabilirea remuneraţiei se face
pentru exerciţiul în curs (neputând fi stabilită pentru întreg mandatul), doar dacă nu a fost
stabilită prin actul constitutiv; totuşi, adunarea generală poate, chiar dacă în actul
constitutiv s-a prevăzut o anumită remuneraţie, să prevadă o altă remuneraţie în funcţie de
conjunctură (remuneraţia stabilită iniţial prin trecerea timpului a devenit nesemnificativă,
raportat la calităţile administratorului etc.).
În cazul în care adunarea generală nu fixează remuneraţia administratorilor, aceştia
din urmă pot solicita stabilirea remuneraţiei de către instanţa de judecată3. Considerăm că
o astfel de acţiune este admisibilă doar pentru o perioadă anterioară, instanţa neputând
stabili pentru viitor remuneraţia administratorului, această atribuţie revenind în
exclusivitate adunării acţionarilor şi depinde de negocierea părţilor, sarcinile pe care
trebuie să le îndeplinească în mandatul respectiv etc. Suntem de acord ca pentru perioada
în care aceştia şi-au exercitat mandatul să li se stabilească de instanţă o remuneraţie
plecând de la dispoziţiile art. 374 alin. 2 C. com. potrivit cărora „mandatul comercial nu
se presupune a fi gratuit”. Aşa cum s-a reţinut şi în perioada interbelică, salariul stipulat
pentru mandatar având caracterul unei simple indemnizaţii, trebuie să fie proporţional cu
munca şi serviciile aduse de el, de unde rezultă că obligaţia mandantului de a plăti salariul
are o cauză posterioară acestei obligaţii, astfel că numai după terminarea serviciilor
mandantul este în măsură să aprecieze dacă salariul este proporţional cu munca depusă şi
în caz de disproporţie, lipsind cauza pentru o parte din salariu, acesta poate fi redus de
justiţie în raport cu serviciile aduse şi munca depusă4; credem că aceasta este motivaţia şi
pentru imposibilitatea instanţei de judecată de a stabili remuneraţia pentru viitor.
Deşi textul de lege nu se referă decât la fixarea remuneraţiei cuvenită pentru
exerciţiul în curs, considerăm că remuneraţia poate fi stabilită lunar sau global, pentru
întreg exerciţiul în curs.
Potrivit art. 15318 remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai
consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării
generale a acţionarilor.
Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai
consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv,
precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în
sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de
1
„În cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească şi să fixeze durata
minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar”.
2
Art. 1 alin. 2 lit. b1 a fost modificat prin pct. 10 al art. I din O.U.G. nr. 82/2007.
3
I.N. Finţescu, Curs de drept comercial, vol. I, Ed. Al.T. Doicescu, Bucureşti, 1929, p. 60.
4
Cas. I, 28 ian. 1900, în M.A. Dumitrescu, Codul de comerciu adnotat cu jurisprudenţa până la zi a
Curţii de Casaţie, a Curţilor de Apel şi a Tribunalelor române, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1926, vol. II, p. 236.
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supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele
generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.
Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu dispoziţiile art. 15318
alin. 1 şi 2.
Adunarea generală, respectiv consiliul de administraţie sau consiliul de
supraveghere şi, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea
remuneraţiilor şi a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport de îndatoririle
specifice ale persoanelor respective şi cu situaţia economică a societăţii.
d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a
directoratului;
Modul de analiză a gestiunii. Legat de această atribuţie, ne interesează dacă în
cazul unui consiliu de administraţie, analiza gestiunii se face individual sau colectiv.
Analiza gestiunii administratorilor nu poate rezulta indirect prin faptul că, spre
exemplu, adunarea generală a aprobat bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul
anterior1. În acest sens s-a reţinut că prin „aprobarea bilanţului nu sunt ratificate şi toate
operaţiunile administratorilor, societatea nefiind decăzută din drepturile sale dacă s-ar
constata că administratorii au lucrat neglijent sau au comis dol”2.
Descărcarea de gestiune făcută de adunarea generală fără a cunoaşte activitatea
ilicită a membrilor consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului, nu poate fi
considerată ca valabilă şi să constituie o cauză care să înlăture răspunderea acestora3.
Dacă prin aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor administratorii
societăţii au primit o descărcare totală a gestiunii lor, aceasta este valabilă numai în
măsura în care operaţiunile societăţii se oglindesc în mod corect în cifrele bilanţului,
aprobarea neputându-se extinde şi asupra unor cifre sau gestiuni care nu rezultă din
bilanţ; o atare aprobare a bilanţului implică numai aprobarea activităţii colective a
administratorilor şi nicidecum activitatea izolată şi personală a unui singur administrator4.
De precizat că atunci când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară
anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor,
respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar dacă această
problemă nu figurează pe ordinea de zi (art. 155 alin. 3).
Există o singură limitare impusă de art. 31 alin. 4: adunarea generală nu va putea
timp de 5 ani să dea descărcarea de gestiune a fondatorilor şi primilor membri ai
consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere,
pentru răspunderea ce le revine în temeiul art. 31, 49 şi 53. Termenul de 5 ani este
imperativ, neputând fi redus şi curge de la data constituirii societăţii. Termenul de 5 ani
priveşte doar obligaţiile enumerate în art. 31, 49 şi 53, astfel că în privinţa altor obligaţii
termenul de prescripţie al acţiunii este cel general de 3 ani5
1

În sensul că prin aprobarea bilanţului administratorii primesc descărcarea de gestiunea lor a se vedea
Curtea de Casaţie, secţia a III-a, decizia nr. 901/1938 în în Practică judiciară în materie comercială, vol. II,
Ed. Lumina, Bucureşti, 1991, p. 108.
2
Curtea de Casaţie, secţia a III-a, decizia nr. 26/1921, în Practică judiciară în materie comercială, vol.
II, Ed. Lumina, Bucureşti, 1991, pp. 107-108.
3
I.N. Finţescu, op. cit., p. 259.
4
Curtea de Casaţie, secţia a III-a, decizia nr. 901/1938, în Practică judiciară în materie comercială, vol.
II, Ed. Lumina, Bucureşti, 1991, p. 108
5
Ioan Schiaua, Titus Prescure, op. cit., pp. 128-129.
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e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de
activitate, pe exerciţiul financiar următor;
f) să hotărască gajarea, închirierea1 sau desfiinţarea uneia sau a mai multor
unităţi ale societăţii.
Interpretarea acestei atribuţii prin raportare la art. 113 lit. d şi art. 15322.
Astfel, potrivit art. 113 lit. d adunarea generală extraordinară hotărăşte înfiinţarea sau
desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Pe de altă parte, potrivit art. 15322 consiliul de administraţie, respectiv directoratul,
va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească
bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în
garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu
aprobarea adunării generale a acţionarilor, dată în condiţiile art. 115.
Modul de redactare al textelor mai sus citate necesită câteva lămuri pentru o corectă
aplicare în practică.
În doctrină2 s-a considerat că se pot distinge mai multe situaţii:
- situaţii în care este necesară numai aprobarea adunării generale ordinare – când
obiectul închirierii îl formează o unitate a societăţii comerciale a cărei valoare nu
depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii
- situaţii în care este necesară numai decizia adunării generale extraordinare – când
obiectul închirierii îl formează un bun al societăţii care nu reprezintă o unitate distinctă a
societăţii comerciale şi care depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor
societăţii
- situaţii în care cel puţin aparent este necesară convocarea şi decizia ambelor
adunări generale ale acţionarilor
Autorul citat3, cu privire la ultima situaţie enunţată, trage concluzia că este
nepractică şi optează pentru obligativitatea hotărârii adunării generale extraordinare
având în vedere condiţiile de cvorum şi valabilitate a deliberărilor adunării generale
extraordinare care sunt superioare celei ordinare.
Plecând de la situaţii enunţate, ne interesează să detectăm zona de interferenţă a
celor trei texte de lege.
Prima şi cea mai simplă de lămurit ni se pare aplicabilitatea 15322 care referindu-se
la bunuri în general, nu intră într-o zonă de conflict cu celelalte două articole, care se
referă explicit la unităţi ale societăţii sau sedii secundare.
1

Cu privire la închiriere, considerăm că aceasta fiind un act de administrare şi atât timp cât priveşte
una sau mai multe unităţi (dar nu toate) ar trebui eliminată ca atribuţie specifică a adunării generale ordinare
şi încheierea unui astfel de act juridic să fie atribuţia consiliului de administraţie, respectiv directoratului. De
altfel, s-a susţinut că în actuala redactare, nu este nici un impediment ca adunarea generală ordinară să
stabilească că încheierea unor astfel de acte este de competenţa consiliului de administraţie, respectiv
directoratului (Ioan Schiaua, Titus Prescure, op. cit., p. 337).
2
Mirela Georgiana Sabău, Obligativitatea aprobării adunărilor generale ale acţionarilor în materia
închirierii unor bunuri ale societăţii, R.D.C. nr. 1/2004, pp. 66-70.
3
Idem, p. 68.
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Aşadar, ori de câte ori valoarea bunurilor depăşeşte jumătate din valoarea contabilă
a activelor societăţii, actul juridic nu se poate încheia valabil decât cu aprobarea adunării
generale extraordinare a acţionarilor.
Prin acest text de lege a stabilit o limită înlăuntrul căreia consiliul de administraţie,
respectiv directoratul să poată să-şi exercite mandatul, dar şi o limită pentru protecţia
acţionarilor de eventualele abuzuri.
Un aspect pe care am vrea să-l punctăm este legat de enumerarea actelor juridice de
la art. 15322 , respectiv dacă această enumerare este exempli gratia sau pentru a fi
necesară hotărârea adunării extraordinare trebuie să fim în prezenţa unuia din acele acte.
Art. 15322 se referă la acte juridice prin care să dobândească bunuri pentru societate sau să
înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în
patrimoniul societăţii.
Plecând de la finalitatea dispoziţiei legale, considerăm că enumerarea este cu titlu
exemplificativ, legiuitorul dorind să limiteze la o anumită valoare dreptul de dispoziţie al
administratorilor, indiferent de natura juridică a contractului. Chiar enumerarea trădează
această intenţie, întrucât se menţionează pe lângă acte juridice care intră în sfera strictă a
actelor de dispoziţie, cum este vânzarea-cumpărarea, schimbul, acte juridice care se
circumscriu noţiunii de acte de administrare din dreptul civil. Deci, incluzând şi astfel de
acte juridice, legiuitorul a înţeles ca limitarea puterilor, respectiv protecţia acţionarilor să
fie reală, odată ce chiar printr-o simplă închiriere sau constituirea unei garanţii se poate
afecta activitatea societăţii.
Cu atât mai justă ni se pare concluzia noastră dacă avem în vedere că în activitatea
comercială se încheie multe contracte nenumite, astfel că ar fi fără justificare să excludem
din sfera de aplicare a art. 15322 astfel de acte juridice care au aceeaşi finalitate: alienarea
directă sau indirectă a unor bunuri a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea
contabilă a activelor societăţii. Tot aşa, încheierea unui contract de asociere în participaţie
nu este prohibită de textul analizat, însă dacă avem în vedere fie situaţia în care bunul este
predat celuilalt asociat care urmează să-şi desfăşoare activitatea sau dacă avem în vedere
dispoziţiile art. 254 C. com. care prevăd că „participanţii nu au nici un drept de
proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune chiar dacă au fost procurate de dânşii”,
observăm cât de mult poate afecta activitatea societăţii încheierea unui astfel de contract.
Este adevărat că art. 254 C. com nu trebuie interpretat mot-à-mot, iar Codul comercial
instituie o prezumţie în acest caz1, însă raportat la ceea ce ne interesează pe noi, anume
caracterul enumerării de la art. 15322 , este o dovadă în plus că enumerarea este
enunţiativă.
Tot cu referire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15322 mai facem câteva precizări.
Nu considerăm că este valabilă hotărârea adunării extraordinare prin care se dă
posibilitatea de a se încheia de către consiliul de administraţie, respectiv directorat orice
act juridic chiar cu depăşirea plafonului stabilit art. 15322, aceste dispoziţii având un
caracter imperativ. De asemenea, considerăm că în eventualitatea în care ar fi mai multe
acte care cad sub incidenţa acestui text de lege, cum ar fi spre exemplu şi închirierea unor
bunuri, dar şi constituirea unei garanţii (fiind fără relevanţă dacă total sau parţial garanţia
vizează chiar bunurile ce se închiriază), este necesară aprobarea pentru fiecare act în
1

Pentru amănunte a se vedea Lucian Săuleanu, Regimul juridic al aporturilor asociaţilor în cadrul
contractului de asociere în participaţie, R.D.C. nr. 2/2002, pp. 199-204
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parte, numai astfel adunarea extraordinară putând aprecia oportunitatea încheierii actelor
juridice1. Tot plecând de la această ipoteză, nu este suficient ca adunarea generală să dea
o aprobare de principiu privitor la anumite bunuri, fără referire la actul juridic ce urmează
a se încheia, ci este necesar să fie aprobată încheierea unui anumit act juridic cu
discutarea tuturor condiţiilor de valabilitate, căci ce valoare proteguitoare ar avea art.
15322 dar s-ar aproba vânzarea unor bunuri care depăşesc jumătate din valoarea contabilă
a activelor societăţii, însă fără a se stabili preţul, termenul de plată, garanţii în caz de plată
la termen etc.
În privinţa sancţiunii ce planează asupra actului juridic încheiat cu nerespectarea
art. 15322, în doctrină au fost formulate două opinii: unii autori2 consideră că sancţiunea ar
fi nulitatea absolută, indiferent dacă terţul contractant a cunoscut sau nu lipsa hotărârii
adunării extraordinare, dispoziţia legală fiind imperativă sau nulitatea relativă3 care poate
fi invocată de acţionari, iar alţi autori4, dimpotrivă, consideră că nulitatea absolută
intervine doar în situaţia în care terţul contractant cunoştea lipsa hotărârii adunării
extraordinare, considerând că ar fi nejustificat a impune comercianţilor obligaţia să
solicite dovada aprobării adunării sau dovada că respectivele bunuri reprezintă mai puţin
de jumătate din valoarea totală a activelor societăţii; mai mult, o astfel de obligaţie ar
subzista pentru orice bunuri, textul de lege nerestrângând sfera bunurilor, de exemplu, la
bunuri imobile, astfel că un comerciant ar avea obligaţia respectivă chiar şi pentru
încheierea actelor curente în exercitarea comerţului său obişnuit;
Tindem să considerăm îndreptăţită a doua opinie cu următoarea argumentaţie. Mai
întâi trebuie să depistăm ce interese a dorit legiuitorul să protejeze prin instituirea
limitărilor de la art. 15322, respectiv pe societate şi pe acţionari sau pe terţii contractanţi.
Ca să fi dorit instituirea unei norme aplicabile şi terţilor, legiuitorul ar fi stabilit o normă
generală care să pivoteze pe raportul societate-terţi; or, observăm că dispoziţia în cauză
vizează exclusiv limitele puterilor administratorilor, adică raportul dintre aceştia şi
societate. Aşadar, interesul protejat este în mod direct cel al societăţii, iar indirect al
acţionarilor; când am spus că această normă este imperativă ne-am referit la faptul că
acţionarii nu pot să mărească plafonul stabilit la art. 15322. Mai mult, raportarea finalităţii
unui text de lege trebuie să se facă şi la realitatea comercială, de care nu ne putem
desprinde, astfel că dacă analizăm situaţia multor comercianţi care nu au active foarte
multe, însă au un fond de marfă mare, aceştia ar trebui la orice vânzare să aibă o astfel de
aprobare, ceea ce credem că este nejustificat.
Dacă am considera că sancţiunea este nulitatea absolută, practic ne-am îndepărta de
funcţia preventivă, de acţiunea inhibitorie asupra celor care dorind să încheie acte juridice
cu nesocotirea condiţiilor de validitate, cunosc că actele respective vor fi ineficace5. Or,
pentru a fi exercitată această funcţie inhibitorie trebuie şi să fie posibilă (reală)
cunoaşterea de către terţi a condiţiilor de valabilitate necesare încheierii contractului. Tot
în susţinerea opiniei noastre sunt dispoziţiile art. 150 care prevăd expres sancţiunea
nulităţii actelor juridice prin care administratorul în nume propriu înstrăinează bunuri
către sau de la societate cu o valoare ce depăşeşte 10% din valoarea activelor nete ale
1

În acelaşi sens Marius Şcheaua, op. cit., p. 203.
Gh. Piperea, în op. cit., p. 464
3
Mirela Georgiana Sabău, op. cit., p. 69.
4
Marius Şcheaua, op. cit., p. 203.
5
Doru Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 293.
2
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societăţii fără aprobarea adunării extraordinare; aşadar, legiuitorul în acest caz a prevăzut
sancţiunea nulităţii absolute, tocmai pentru că raportul vizat este cel dintre administrator
şi societatea la care este administrator, astfel că operează şi funcţia represivă, dar şi cea
preventivă a nulităţii absolute.
Cum am finalizat analiza privitoare la incidenţa art. 15322, se impune a ne întoarce
la discuţia iniţială privitoare la aplicabilitate art. 111 lit. f) prin raportare la art. 113 lit. d)
În primul rând, ne interesează să lămurim ce se înţelege prin unitate a societăţii. O
unitate a societăţii a fost definită1 ca fiind o structură organizatorică în cadrul societăţii
comerciale, care se caracterizează printr-un anumit grad de autonomie operaţională şi
financiară. Însă, dacă definim noţiunea de unitate prin raportare la accepţiunea de imobil
în care societatea desfăşoară o activitate comercială, formularea textului este una
criticabilă2, întrucât folosirea termenului de „gajare” este improprie, impunându-se
înlocuirea cu cel de ipotecare, iar pe de altă parte, oricum, prin Legea nr. 99/1999 a fost
introdusă noţiunea de garanţie reală mobiliară.
În al doilea rând, observăm că aceste texte de lege se suprapun doar cu privire la
operaţiunea de „desfiinţare”, astfel că în cazul încheierii altor acte juridice, cum ar fi, spre
exemplu, gajarea sau închirierea unei unităţi, competenţa revine adunării ordinare, cu
excepţia cazului în care valoarea bunurilor acelei unităţi nu depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor societăţii, când competenţa revine adunării extraordinare în
baza art. 15322. Nu ne însuşim opinia3 potrivit căreia este necesară convocarea pentru
încheierea unui singur contract, spre exemplu de închiriere,al cărui obiect este o unitate
distinctă şi valoarea acesteia depăşeşte jumătate din valoare contabilă a activelor
societăţii; ni se pare doar aparentă suprapunerea textelor de lege analizate, întrucât în
exemplul la care ne referim evident că este obligatorie adunarea ordinară în baza art.
15322 ţinând cont de criteriul valorii. Adunarea extraordinară este competentă doar când
se doreşte înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare.
Singura problemă delicată apare în cazul în care se doreşte desfiinţarea unei unităţi
a cărei valoare nu depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii; în acest
caz apare discuţia dacă revine competenţa adunării ordinare în baza art. 11 lit. f) fiind o
unitate care nu are regimul sediului secundar sau competenţa revine adunării
extraordinare ţinând cont că art. 113 lit. d) se referă şi la „alte unităţi fără personalitate
juridică”. Dacă unitatea respectivă are regimul de sediu secundar, evident competenţa
revine adunării extraordinare.
Art. 113 lit. d) în partea finală prevede că această atribuţie revine adunării
extraordinare cu excepţia cazului în care prin actul constitutiv se prevede altfel;
interpretarea acestei precizări era dificilă odată ce prin modificarea art. 114 prin Legea nr.
441/20064 a fost abrogată posibilitatea delegării atribuţiei prevăzute de art. 113 lit. d)
către Consiliul de administraţie, respectiv directorat. Aşadar, în formularea actuală
precizarea finală de la art. 113 lit. d) trebuie interpretată în sensul că această atribuţie
poate fi delegată chiar prin actul constitutiv către consiliul de administraţie. Nu este
1

S. David., în op. cit., p. 334.
Ioan Schiaua, Titus Prescure, op. cit., p. 336.
3
Mirela Georgiana Sabău, op. cit., p. 67.
4
Considerăm că până la modificarea art. 114 nu era posibilă delegarea exerciţiului către consiliul de
administraţie, dispoziţiile acestui articol fiind de strictă interpretare; în sens contrar a se vedea S. David, în
op. cit., p. 340.
2
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posibilă delegarea acestei atribuţii directorilor executivi . De altfel, de lege ferenda s-a
propus2 ca această atribuţie a adunării extraordinare să revină numai consiliului de
administraţie/administratorului care să decidă asupra înfiinţării sau desfiinţării unei unităţi
a societăţii, indiferent dacă are regimul de sediu secundar sau nu, lămurindu-se astfel şi
contradicţia parţială a acelor două texte de lege, respectiv art. 111 lit. f şi art. 113 lit. d).
Alte atribuţii ale adunării generale ordinare. Pe lângă atribuţiile specifice
reglementate de art. 111, regăsim în Legea nr. 31/1990 şi alte atribuţii ce revin adunării
generale ordinare.
a) promovarea acţiunii în răspundere contra fondatorilor, administratorilor,
directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, precum şi
a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin
încălcarea îndatoririlor faţă de societate (art. 155)
Este adevărat că textul de lege nu specifică felul adunării, însă cu certitudine
aceasta trebuie considerată ca fiind o adunare generală ordinară având în vedere:
trimiterea expresă la cvorumul prevăzut de art. 112, precum şi art. 155 alin. 3 potrivit
căruia atunci când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară anuală, poate
lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor, directorilor, respectiv a
membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar dacă această problemă nu
figurează pe ordinea de zi.
b) promovarea acţiunii împotriva acţionarului care a încălcat dispoziţiile art. 127
c) în situaţia în care în actul constitutiv este prevăzut că anumite operaţiuni nu pot fi
efectuate decât cu acordul consiliului de supraveghere, iar în măsura în care acesta nu-şi
dă acordul, directoratul poate cere acordul adunării generale ordinare, hotărârea urmând a
fi luată cu o majoritate de 3 pătrimi din numărul voturilor acţionarilor prezenţi (art. 1539);
d) art. 1532 alin. 4 prevede că membrii directoratului pot fi revocaţi oricând de către
consiliul de supraveghere, însă în actul constitutiv se poate prevedea că ei pot fi revocaţi
şi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor; observăm că deşi adunarea generală
în virtutea posibilităţii de a revoca membrii consiliului de supraveghere conform art. 1536
alin. 4, totuşi numai dacă există clauză expresă în actul constitutiv, adunarea generală
ordinară poate revoca direct membrii directoratului în condiţiile de cvorum şi majoritate
prevăzute de art. 112; am putea trage concluzia în baza art. 1536 alin. 4 şi a principiului
qui potest plus potest minus că adunarea ordinară ar putea revoca direct membrii
directoratului, însă cum legiuitorul a condiţionat atribuţia de existenţa unei clauze în actul
constitutiv, numai îndeplinirea acestei condiţii face posibilă revocarea directă a
membrilor directoratului.
e) numirea preşedintelui consiliului de administraţie în măsura în care există clauză
în actul constitutiv (art. 1401 alin. 1); regula este că adunarea generală ordinară numeşte
doar administratorii, iar aceştia aleg dintre ei un preşedinte; dacă preşedintele a fost numit
direct de adunarea generală ordinară, numai aceasta îl poate revoca.
e) potrivit art. 441 dobândirea de către societate, într-un interval de cel mult 2 ani de
la constituire sau de la autorizarea începerii activităţii societăţii, a unui bun de la fondator
ori acţionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentând cel puţin o zecime din
valoarea capitalului social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării generale a
1
2

În sens contrar a se vedea S. David., în op. cit., p. 340.
S. David., în op. cit., p. 340.
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acţionarilor, precum şi prevederilor art. 38 şi 39, va fi menţionată în registrul comerţului
şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi într-un ziar cu largă
răspândire.
Deşi textul de lege citat nu face referire la categoria de adunare generală
competentă să aprobe această hotărâre, totuşi vom considera că aceasta revine adunării
generale ordinare; numai în mod excepţional, unde legiuitorul a considerat că este nevoie
de o protecţie sporită, cum ar fi cazul înstrăinărilor sau dobândirilor de către administrator
a unor bunuri către sau de la societate, a prevăzut competenţa adunării generale
extraordinare (art. 150 alin. 1)
Condiţiile de cvorum şi majoritate. Conform art. 112 din Legea nr. 31/1990,
pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care
să reprezinte cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie
luate de acţionarii ce deţin majoritatea voturilor exprimate, dacă în actul constitutiv nu se
prevăd cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate
Dacă adunarea ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor necesare
pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare şi poate să
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de
cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
Observăm că în acest ultim caz, adunarea este valabil ţinută şi hotărârea legală chiar
dacă acţionarii prezenţi deţin 1% din capitalul social. Cu privire la acest aspect s-a
considerat că hotărârea este valabil luată şi în prezenţa unui singur acţionar1; nu suntem
de acord cu această opinie întrucât chiar art. 112 alin. 2 foloseşte pluralul, fapt justificat şi
în plan teoretic dacă ne gândim că este un summum de voinţe individuale. Mai mult, în
prezenţa unui singur acţionar nu ar putea fi respectate celelalte dispoziţii privitoare la
desfăşurarea adunării, cum ar fi spre exemplu, cea prevăzută de art. 129: alegerea dintre
acţionarii prezenţi cel puţin a unui secretar.
De precizat că în privinţa modului de calcul al cvorumului, dacă sunt acţiuni
preferenţiale fără drept de vot, acestea se vor lua în calcul. Adică, pentru calcularea
cvorumului prevăzut de lege raportarea se face la întreg capitalul social, nu doar la
acţiunile care dau dreptul la vot. Ca şi exemplu, presupunând că 25% din acţiuni sunt cu
dividend prioritar, fără drept de vot, observăm că pentru validitatea deliberărilor adunării
ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate, însă
această jumătate nu o calculăm după scăderea celor 25%, ci din totalul de 100%. Alegând
soluţia contrară am ajunge la situaţia în care ar avea influenţă asupra votului acţionarii ce
deţin acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot, ceea ce este un nonsens.
De precizat că prin majoritatea absolută a capitalului social se înţelege votul a
jumătate plus unu din numărul total al voturilor exprimate2; de asemenea, când legea
foloseşte doar cuvântul „majoritate” vom avea în vedere votul a jumătate plus unu din
numărul total.
O diferenţă făcută de legiuitor în privinţa cvorumului sau majorităţii între cele două
convocări este prevăzută la art. 112 alin. 2 în sensul că pentru adunarea generală întrunită
la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o
majoritate mai mare.
1
2

Sorin David, în op. cit., p. 336.
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 414
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Excepţii de la art. 112. Legiuitorul a prevăzut în anumite cazuri o majoritate
superioară celei prevăzute la art. 112 cu scopul protejării interesului societăţii
- art. 1536 alin. 4 prevede că membrii consiliului de supraveghere pot fi revocaţi
oricând de adunarea generală a acţionarilor cu o majoritate de cel puţin două treimi din
numărul voturilor acţionarilor prezenţi
- în situaţia în care în actul constitutiv este prevăzut că anumite operaţiuni nu pot fi
efectuate decât cu acordul consiliului de supraveghere, iar în măsura în care acesta nu-şi
dă acordul, directoratul poate cere acordul adunării generale ordinare, hotărârea urmând a
fi luată cu o majoritate de 3 pătrimi din numărul voturilor acţionarilor prezenţi (art. 1539);
- art. 166 alin. 2 prevede că revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.
- prin excepţie de la prevederile art. 112, hotărârea adunării generale cu privire la
anumite operaţiuni în contextul unui refuz conform art. 1539 alin. 3 este luată cu o
majoritate de ¾ din numărul voturilor acţionarilor prezenţi, neputându-se stabili o altă
majoritate şi nici stipula alte condiţii.
Adunarea generală extraordinară
Atribuţii. Potrivit art. 113, adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte
ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe
sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se
prevede altfel;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
i)1 conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător
în acţiuni nominative;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care
este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Nu credem că se impune o analiză a acestor atribuţii, ca în cazul atribuţiilor adunării
generale ordinare, odată ce Legea nr. 31/1990 le tratează distinct.
Condiţii de cvorum şi majoritate. Conform art. 115 pentru validitatea
deliberărilor adunării generale extraordinare, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt
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necesare la prima convocare, prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din
numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezenţa acţionarilor
reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau
reprezentaţi.
Hotărârile de modificare a obiectului de activitate al societăţii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau
de dizolvare a societăţii se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de
vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
În actul constitutiv se pot stipula şi alte cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari.
Excepţii de la cvorumul prevăzut de art. 115
- cazul art. 247 care stabileşte că atunci când fuziunea sau divizarea are ca efect
mărirea obligaţiilor acţionarilor uneia din societăţile participante, hotărârea se ia cu
unanimitate de voturi
- potrivit art. 210 alin. 4 mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a
acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul în care
este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
- Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor stabilit de art. 216 în
cazul majorării capitalului social se poate realiza doar prin hotărârea adunării generale
extraordinare ce va fi luată în prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul
social subscris, cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi
Alte atribuţii ale adunării generale extraordinare. Putem identifica faţă de
atribuţiile stabilite expres în art. 113 şi alte atribuţii date de legiuitor în competenţa
adunărilor generale extraordinare, după cum urmează:
Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor stabilit de art.
216 în cazul majorării capitalului social se poate realiza doar prin hotărârea adunării
generale extraordinare (art. 217).
Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va pune la dispoziţie adunării
generale extraordinare a acţionarilor un raport scris, prin care se precizează motivele
limitării sau ridicării dreptului de preferinţă. Acest raport va explica, de asemenea, modul
de determinare a valorii de emisiune a acţiunilor. Hotărârea va fi luată în prezenţa
acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor
acţionarilor prezenţi. Hotărârea va fi depusă la oficiul registrului comerţului de către
consiliul de administraţie, respectiv de către directorat, spre menţionare în registrul
comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Autorizarea dobândirii de către societate a propriilor acţiuni, fie direct, fie prin
intermediul altei persone potrivit art. 103, stabilindu-se condiţiile dobândirii, în special,
numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândit, durata pentru care este acordată
autorizaţia şi care nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros,
contravaloarea lor minimă şi maximă.
Potrivit art. 150 alin. 1 dacă prin actul costitutiv nu se dispune altfel şi sub rezerva
dispoziţiilor art. 441, sub sancţiunea nulităţii, administratorul va putea, în nume propriu,
să înstrăineze, respective să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare
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de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea aprobării
adunării generale extraordinare, în condiţiile prevăzute de art. 115.
Potrivit art. 15324 dacă consiliul de administraţie, respective directoratul constată că,
în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii,
activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor
acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va
convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie
să fie dizolvată.
Suprimarea şi crearea unor noi organe ale societăţii. După cum am mai precizat
la începutul acestui studiu, necesitatea existenţei organelor societăţii este justificată de
formarea şi exprimarea voinţei societăţii în scopul realizării obiectului de activitate al
societăţii. Legiuitorul a realizat o specializare a acestor organe, specializare care nu este
una absolută, existând anumite interferenţe între acestea. Se pune întrebarea dacă şi în ce
măsură acţionarii pot modifica structura organizatorică, această schemă statornicită de
legiuitor pentru desfăşurarea activităţii comerciale. Dacă ne interesează cui revine
competenţa, problema este una simplă, căci raportat la atribuţiile adunărilor, această
posibilitate ar avea-o doar adunarea generală extraordinară, însă dacă ne aplecăm asupra
fondului întrebării, constatăm că cel puţin în parte răspunsul este unul negativ.
Suprimarea existenţei unui organ al societăţii este imposibilă, odată ce legiuitorul
a stabilit existenţa anumitor organe şi atribuţiile ce revin acestora. Redactarea în acest
mod a legii chiar dacă este doar o formulă de tehnică juridică este menită a asigura cadrul
existenţial al acestor persoane juridice. Acestea sunt necesare şi de aceea legiuitorul a
înţeles să fie obligatorii, în lipsa funcţionabilitate nefiind garantată. Aceste organe ale
societăţii sunt rezultatul necesităţii. Nu este posibilă înlăturarea unui organ al societăţii
fără a altera tipul de societate. Intervenţia statului în înfiinţarea persoanei juridice nu
poate fi contestată; acordarea personalităţii juridice rămâne atributul exclusiv al statului1.
Ţinând cont de această concluzie, în sensul că organele societăţii sunt invariabile şi
inderogabile, ne întrebăm dacă este posibilă folosirea unei alte denumiri a organului, fără
a schimba scopul acestuia, atribuţiile stabilite de legiuitor;
Dacă se respectă specializarea prevăzută de legiuitor în privinţa organelor societăţii,
care, aşa cum am precizat, este una relativă, acţionarii pot să creeze alte organe ale
societăţii în vederea realizării, în funcţie de specificul activităţii acesteia, a unor organe2,
cum ar fi, spre exemplu, anumite comisii cu atribuţii tehnice, constituirea unei comisii
arbitrale etc., însă acestea nu pot fi formatori de voinţă socială, ci au doar un rol
consultativ legat de problemele tehnice respective.
De altfel, în acest sens chiar Legea nr. 31/1990 în art. 15310 alin. 1 dă posibilitatea
consiliului de supraveghere să creeze comitete consultative, formate din cel puţin 2
membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de
recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea membrilor
directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi a personalului sau nominalizarea de
candidaţi pentru diferitele posturi de conducere.
1

Ion Dogaru, Sevastian Cercel, op. cit., p. 278.
I.L. Georgescu, Adunările generale ale societăţilor pe acţiuni, Revista de drept comercial şi studii
economice, nr. 5-7/1944, p. 306
2
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Dacă adunarea generală, consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,
respectiv cenzorii sunt organe obligatorii, putându-le considera organe ordinare, celelalte
organe ale societăţii cum sunt şi comitetele consultative prevăzute de art. 15310
putându-le considera extraordinare1, nefiind obligatorii, iar funcţionabilitatea lor fiind
redusă la o anumită perioadă de timp sau/şi unui anumit scop determinat; cu toate acestea,
nu trebuie minimalizată importanţa acestora, întrucât legiuitorul în anumite condiţii a
renunţat la rolul consultativ al acestora şi le-a prevăzut un statut obligatoriu; spre
exemplu, potrivit art. 15310 alin. 4 în cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii
financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, crearea unui
comitet de audit în cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie, situaţie în care
acest comitet devine un organ ordinar.
În doctrină2 s-a considerat că exercitarea drepturilor de către acţionarii minoritari
sau de către acţionarii individuali pot fi considerate organe extraordinare. Este adevărat că
în scopul protejării intereselor societăţii, legiuitorul a dat posibilitatea exercitării anumitor
drepturi de către o parte din acţionari, cum ar fi spre exemplu, posibilitatea ca unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul
social vor putea cere instanţei să desemneze unul sau mai mulţi experţi, însărcinaţi să
analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii (art. 136); însă nu putem considera
că în astfel de situaţii, acţionarii constituie un organ extraordinar, astfel că vom considera
justă folosirea denumirii de organe extraordinare doar pentru organele prevăzute, spre
exemplu, de art. 15310 alin. 1.
Delegarea exerciţiului atribuţiilor adunării generale extraordinare către
administratori. Potrivit art. 114 alin. 1, exerciţiul atribuţiilor menţionate la art. 113 lit.
b), c) şi f) va putea fi delegat consiliului de administraţie, respectiv directoratului, prin
actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare3. Delegarea
atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul şi activitatea principală a
societăţii.
Scopul legiuitorului a fost de a eficientiza activitatea societăţii, fără a se urmări prin
aceasta inversarea raportului de forţe între adunarea generală extraordinară şi consiliul de
administraţie4.
Revenind la atribuţiile ce pot fi delegate observăm că acestea sunt:
- mutarea sediul societăţii;
- schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
- majorarea capitalului social
Delegarea prevăzută de art. 114 este de strictă interpretare, astfel că nu pot fi
delegate administratorilor exerciţiul altor atribuţii decât cele menţionate5. Tot pentru acest
motiv nu poate fi delegat nici exerciţiul atribuţiilor adunării generale ordinare.
1

Idem, p. 307.
Ibidem.
3
Prin O.U.G. 82/2007 a fost eliminată delegarea atribuţiei prevăzute la art. 113 lit. d, textul anterior
fiind: "exerciţiul atribuţiilor menţionate la art. 113 lit. b), c), d) şi f) va putea fi delegat consiliului de
administraţie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale
extraordinare. Delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. c nu poate privi domeniul şi activitatea
principală a societăţii".
4
Sorin David, în op. cit., p. 342.
5
Curtea de Apel Bucureşti, secţ. a VI-a com., dec. nr. 1523/2002, în Practică judiciară comercială,
Curtea de Apel Bucureşti, Ed. Brilliance, Piatra-Neamţ, 2004, pp. 156-158.
2
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Din caracterul de strictă interpretare a acestui articol rezultă că recurgerea la o astfel
de posibilitate trebuie să fie excepţională, neputând avea un caracter general, adică
privitor la atribuţiile identificate de art.114 alin.1, şi permanent, fără nici o limitare în
timp, astfel că prin hotărârea de delegare a exerciţiului atribuţiilor trebuie precizate exact
atribuţiile delegate, perioada de timp acordată pentru exercitarea acestor atribuţii.
Dacă în privinţa caracterelor delegării există un punct de vedere comun în doctrină,
totuşi cu privire la limitele delegării există divergenţe de opinii.
Punctul de plecare al acestor divergenţe îl constituie chiar obiectul delegării:
respectiv dacă A.G.A. extraordinară deleagă puterea decizională sau doar exerciţiul
atribuţiilor, după ce în prealabil această adunare a hotărât asupra modificărilor în cauză,
iar consiliul de administraţie doar duce la îndeplinire hotărârea.
Potrivit opiniei celor care susţin interpretarea limitativă1 a delegării exerciţiului
atribuţiilor „dispoziţia înscrisă în art. 114 este total nepotrivită, fiind de natură să
prejudicieze grav marea masă a acţionarilor sau pe cea a creditorilor”, aducându-se ca şi
argumente dispoziţiile Legii franceze a societăţilor comerciale din 1966 care, în această
privinţă, conferă drepturi limitate: mutarea sediului social în cadrul aceluiaşi departament
sau în departamentul limitrof se poate decide de către consiliul de administraţie, însă sub
condiţia ratificării deciziei de către adunarea generală ordinară sau în ceea ce priveşte
majorarea sau reducerea capitalului social adunarea generală extraordinară hotărăşte, iar
consiliul de administraţie aduce la îndeplinire hotărâre, orice clauză prin care se conferă
administratorilor puterea de a decide majorarea fiind considerată nescrisă (art. 180 pct.
IV).
Unul din autorii mai sus citaţi2, cu referire la speţa analizată reţine că „practic,
consiliul de administraţie sau administratorul unic poate dispune de soarta societăţii”
odată ce acesta efectuează operaţiunile de majorare a capitalului social prin aporturi în
natură. În sprijinul acestor susţineri sunt invocate dispoziţiile art. 210 şi art. 216 din
Legea nr. 31/1990.
Considerăm, observând şi textele de lege invocate, că dispoziţiile art. 114 trebuie
interpretate restrictiv, în sensul că dreptul de a hotărî asupra modificărilor din actul
constitutiv aparţine exclusiv AGA extraordinară, iar ceea ce se deleagă consiliului de
administraţie este doar punerea în aplicare a modificărilor.
O astfel de soluţie se desprinde din interpretarea art. 215 potrivit căruia
„ (1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea
generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai
multor experţi pentru evaluarea acestor aporturi…
(3) După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară
convocată din nou, având în vedere concluziilor experţilor, poate hotărî majorarea
capitalului social”.
Se observă din etapele care trebuie parcurse pentru majorarea capitalului social că
adunarea generală este cea care hotărăşte şi că după efectuarea evaluării aporturilor,
adunarea generală este din nou convocată pentru a hotărî sau nu majorarea în funcţie de
1

În acest sens Marius Şchiaua, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 comentată şi adnotată, Ediţia
aII-a, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 161; de asemenea, Freddy Gârbaci, Limitele delegării exerciţiului
atribuţiilor adunării generale extraordinare către administratori în cadrul societăţilor pe acţiuni, în Revista de
drept comercial, nr. 6/2001, pp. 112-116.
2
Freddy Gârbaci, op. cit., p. 112
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concluziile experţilor. Este clar că scopul avut în vedere de legiuitor la momentul
adoptării unei astfel de proceduri l-a constituit prejudicierea acţionarilor şi a creditorilor
societăţii prin majorarea capitalului cu aporturi fictive sau supraevaluate. În privinţa
discuţiei noastre nici nu are importanţă scopul avut în vedere de legiuitor, relevanţă având
implicarea expresă a AGA extraordinară în cele două faze ale majorării capitalului social
prin aporturi în natură.
Tot în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 210 potrivit cărora mărirea capitalului
social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor
acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor
şi primelor de emisiune.
Un alt argument în susţinerea acestui punct de vedere îl constituie şi dispoziţiile
privitoare la exercitarea dreptului de vot. Astfel, potrivit art. 127 acţionarul care, într-o
anumită operaţiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes
contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea
operaţiune. Efectele unei astfel de dispoziţii nu s-ar produce în cazul delegării exerciţiului
atribuţiilor, căci în acest caz puterea decizională este a consiliului de administraţie.
În concluzie, după cum am observat sunt anumite cazuri în care delegarea nu este
posibilă (art. 210, art. 216), norme prohibitive ce nu privesc toate atribuţiile enumerare de
art. 114, ceea ce, în mod firesc, trebuie interpretat că este posibilă delegarea exerciţiului
atribuţiilor în celelalte situaţii, totuşi, având în vedere existenţa unui temei legal, care nu
beneficiază de o redactare corespunzătoare, această instituţie a delegării trebuie
interpretată restrictiv.
Disputa rămâne deschisă dacă avem în vedere noile modificări aduse prin Legea nr.
441/2006 care la art. 114 alin. 1 foloseşte aceeaşi sintagmă „exerciţiul atribuţiilor”, însă la
alin. 3 se referă la mandatul dat pentru îndeplinirea măsurilor; această modificare a art.
114 poate fi interpretată şi în sensul că legiuitorul odată ce s-a referit la un mandat care
priveşte îndeplinirea unor măsuri, a avut în vedere tocmai clarificarea naturii delegării.
Necesitatea unei interpretări restrictive a fost preluată de legiuitor care, cu ocazia
modificărilor aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006, a introdus două precizări:
- potrivit art. 114 alin. 1 teza finală delegarea atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. c)
nu poate privi domeniul şi activitatea principală a societăţii
- în cazul în care consiliul de administraţie sau directoratul, este mandatat să
îndeplinească măsura prevăzută la art. 113 lit. f), dispoziţiile art. 2201 se aplică deciziilor
consiliului de administraţie, respectiv celor ale directoratului, în mod corespunzător
Credem că se impune anularea unei hotărâri AGA echivoce prin care se deleagă
exerciţiul atribuţiilor sau a unei decizii a consiliului de administraţie prin care se tinde la
efectuarea unor modificări inoportune, având ca motive fie modul defectuos de redactare
al hotărârii AGA, fie lipsei unui mandat special privitor la atribuţia delegată. Totuşi, în
formularea acestui punct de vedere critic nu trebuie să uităm că eventualele probleme
apar tot ca urmare a votului acţionarilor în cadrul adunării. extraordinare. Expunerea
acţionarilor nu este decât aparentă, odată ce aceştia au controlul deciziilor consiliului de
administraţie.
Acţiunea în anularea a unei decizii a consiliului de administraţie ce are ca
obiect o atribuţie delegată. Ne interesează sub acest aspect dacă A.G.A. extraordinară
poate reveni asupra unei decizii a consiliului de administraţie prin care s-a decis asupra
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uneia din atribuţiile delegate sau este obligatorie formularea acţiunii în anulare în temeiul
art. 132.
În general, formularea unei acţiuni in constatarea nulităţii absolute sau relative a
unei decizii a consiliului de administraţie este inadmisibilă, chiar dacă aceasta este
nelegală şi nestatutară, întrucât o astfel de posibilitate nu este reglementată de Legea nr.
31/1990 ca în cazul hotărârilor AGA reglementată expres de art. 132 din Legea nr.
31/19901.
Excepţia instituită de legiuitor priveşte cazul deciziilor consiliului de administraţie
sau ale directoratului adoptate în temeiul art. 114 care pot fi atacate direct în justiţie.
Art. 114 alin. 3 stabileşte că în cazul în care consiliul de administraţie, respectiv
directoratul, este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute la art. 113 lit. b) şi c)2,
dispoziţiile art. 131 alin. 4 şi 5, ale art. 132, cu excepţia alin. 6 şi 7, precum şi ale art. 133
se aplică deciziilor consiliului de administraţie, respectiv ale directoratului, în mod
corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanţă de către persoana desemnată de
preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost
însărcinată până ce adunarea generală convocată în acest scop, va alege o altă persoană.
Două aspecte rezultă din analiza art. 114 alin 3: pe de o parte legiuitorul a exclus şi
posibilitatea atacării deciziei consiliului când prin aceasta s-a decis majorarea, iar pe de
altă parte a fost exclusă aplicarea art. 132 alin. 6 şi 7.
Cu privire la anularea de către societate a propriei hotărâri, în doctrină3 s-a susţinut
că acestea fiind acte de voinţă internă pot fi revocate sau modificate oricând de către
adunarea generală sub condiţia respectării drepturilor terţilor dobândite de aceştia între
timp.
În ceea ce ne priveşte am adus câteva critici acestui punct de vedere, afirmând că
puterea de anulare de către societate a propriei hotărâri este indirectă prin neefectuarea
formalităţilor de publicitate, astfel că terţii nu pot fi afectaţi în nici un fel4. Că adunarea
generală poate hotărî, în această fază, nepublicarea, are la bază principiul simetriei
juridice şi a principiului majorităţii pe baza căruia se formează noua voinţă societăţii.
Însă, ulterior îndeplinirii formalităţilor de publicitate necesare opozabilităţii terţilor
este necesară intervenţia instanţei judecătoreşti5, reţinând ca argumente:
1
În acest sens: Stanciu D. Cărpenaru, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gh. Piperea, Societăţile comerciale,
Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, pp. 331-332; Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck,
Bucureşti, 1999, p. 308; Marius Şcheaua, op. cit., p. 337; Georges Ripert, René Roblot, Traité de droit
commercial, L.G.D.J., Paris,1991, pp. 988-989; Philippe Merle, Droit commercial, Dalloz, Paris, 1992, pp. 347348; Francesco Galgano, Diritto commerciale, La società, Ed. Zanichelli, Bologna, 2001, pp. 272-273.
2
Prin O.U.G. 82/2007 au fost eliminate referirile la lit. d şi la art. 132 alin. 7, astfel că textul anterior
era; "în cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este mandatat să îndeplinească
măsurile prevăzute la art. 113 lit. b) şi c)2, dispoziţiile art. 131 alin. 4 şi 5, ale art. 132, cu excepţia alin. 6 şi
7, precum şi ale art. 133 se aplică deciziilor consiliului de administraţie, respectiv ale directoratului, în mod
corespunzător"
3
I. L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 355; Sorin David,
în op. cit., p. 398.
4
De altfel, autorul citat (Sorin David, în op. cit., p. 390) face o astfel de precizare la p. 390 arătând că
"hotărârea fiind revocabilă atât timp cât nu a produs efecte faţă de terţi"
5
În acest sens şi Didier Willermain, L´annulation et le suspension des décision des organes des
sociétés, în Actualités en droit des sociétés, Ed. Bruylant, Bruxel, 2006, p. 55 şi urm.
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a) art. 132 alin. 2 care prevede că hotărârile adunării generale contrare legii sau
actului constitutiv pot fi atacate în justiţie;
b) menţinerea securităţii raporturilor juridice de drept comercial are la bază
instituţia aparenţei;
c) scopul instituirii obligativităţii formalităţilor de publicitate a hotărârilor A.G.A.
pentru a le face opozabile terţilor a fost tocmai de a da acest caracter irevocabil;
Am prezentat succint poziţia noastră asupra acestei probleme cu scopul de a face
posibilă conturarea unei opinii în cazul deciziilor consiliului de administraţie luate în baza
art. 114. Am putea susţine că nu există nici o diferenţă, astfel că argumentele şi soluţiile
oferite pentru anularea hotărârii A.G.A. sunt valabile şi în acest caz.
Similitudinea este doar aparentă, între cele două acte juridice există diferenţe mari
de regim juridic.
În cazul unei decizii a consiliului de administraţie ne aflăm în prezenţa unui act
juridic încheiat de un mandatar? În acest sens sunt clare dispoziţiile art. 114 alin. 3 care re
referă la „cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul este mandatat să
îndeplinească măsurile…” .
Cu privire la calitatea procesuală activă, administratorii care nu au participat la
luarea deciziei nu pot formula acţiune în anulare, calitate procesuală activă au doar
acţionarii; administratorii sau membrii directoratului pot formula acţiune în constatarea
nulităţii absolute dacă justifică un interes.
În ceea ce îi priveşte pe acţionari, aceştia pot formula acţiune doar dacă au fost
depăşite limitele din hotărârea de delegare în măsura în care s-au precizat astfel de limite
ori indicaţii sau dacă aceasta este contrară actului constitutiv sau legii.
Se pune întrebarea dacă un acţionar care a votat favorabil delegării poate formula
acţiune în anulare? Din dispoziţiile art. 114 şi 132 rezultă că au calitate procesuală activă
numai acţionarii care nu au participat la adunare sau care au fost prezenţi şi au votat
împotrivă.
Poate acţionarul să invoce că prin acea decizie a fost prejudiciat? Considerăm că nu se
poate invoca un astfel motiv decât în măsura în care prejudiciul este urmarea încălcării unei
norme legale sau clauze statutare; pentru identitate de raţiune, şi când hotărârea este luată
de AGA pot fi afectate interesele personale ale unor acţionari, însă prioritate are voinţa
conturată de majoritate care, în măsura în care nu încalcă legea sau actul constituit, este
obligatorie şi pentru acţionarii ce au votat contra şi care se presupune că au alte interese.

Secţiunea a IV-a
Acţiunea în anulare şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute
a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.
Suspendarea executării acestora
Poate societatea să constate ea însăşi nulitatea unei hotărâri A.G.A.? Plecând
de la ideea că hotărârile AGA sunt acte de voinţă internă, în doctrină1 s-a susţinut că
1

I. L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 355; Sorin David,
în op. cit., p. 398.
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acestea pot fi revocate sau modificate oricând de către adunarea generală sub condiţia
respectării drepturilor terţilor dobândite de aceştia între timp, pe baza hotărârii adunării
care a fost pusă în executare conform legii. Ca argument în conturarea acestei opinii s-a
avut în vedere faptul că adunarea generală este suverană să revină asupra hotărârii, fiind
unul dintre cele mai însemnate efecte ale naturii speciale ale hotărârii. Credem că opinia
este criticabilă, astfel că se impun câteva precizări care, din punctul nostru de vedere,
conduc la o soluţie juridică contrară celei arătate mai înainte.
Astfel, trebuie făcută distincţie între executarea sau nu a hotărârii A.G.A. Potrivit
art. 131 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 hotărârile A.G.A. nu vor putea fi executate mai
înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de publicitate prevăzute de art. 131 alin.
4 pentru a fi opozabile terţilor. Din analiza acestui text de lege, rezultă că singura
posibilitate a societăţii în sensul „revocării” propriei hotărâri este de a nu da curs
formalităţilor de publicitate. Exprimarea acestei posibilităţi nu o au administratorii
societăţii, care, dimpotrivă, potrivit art. 73 alin. 1 lit. d, răspund solidar pentru exacta
îndeplinire a hotărârilor A.G.A., ci tot acţionarii convocaţi în A.G.A. pot hotărî
neefectuarea formalităţilor de publicitate. Se poate susţine că această posibilitate intră în
contradicţie cu termenul de 15 zile prevăzut de art. 131 alin. 4 pentru depunerea actelor la
oficiul registrului comerţului, fiind greu de crezut (deşi nu exclus în cazul societăţilor pe
acţiuni cu un număr mic de acţionari şi când sunt prezenţi toţi) că în aceeaşi perioadă se
poate convoca şi A.G.A. Nu credem că există o contradicţie odată ce pentru nedepunerea
actelor în termenul de 15 zile nu există o sancţiune care să conducă la ineficacitatea
hotărârii.
În concluzie, sub acest prim aspect, considerăm că puterea de anulare de către
societate a propriei hotărâri este indirectă prin neefectuarea formalităţilor de publicitate,
astfel că terţii nu pot fi afectaţi în nici un fel1. Că adunarea generală poate hotărî, în
această fază, nepublicarea, are la bază principiul simetriei juridice şi a principiului
majorităţii pe baza căruia se formează noua voinţă societăţii.
Cu totul alta este situaţia ulterioară îndeplinirii formalităţilor de publicitate necesare
opozabilităţii terţilor.
Că este necesară tot timpul intervenţia instanţei judecătoreşti (sau arbitrale2) rezultă
chiar din art. 132 alin. 2 care prevede că hotărârile adunării generale contrare legii sau
actului constitutiv pot fi atacate în justiţie. S-ar putea susţine că posibilitatea apelării la
instanţa judecătorească este prevăzută pentru acţionarii care nu au fost prezenţi sau pentru
cei prezenţi şi au votat împotrivă, dar că acest text nu-i include şi pe acţionarii ce au votat
pozitiv şi ulterior doresc chiar ei să anuleze acea hotărâre A.G.A., care astfel nu ar mai
avea altă posibilitate.
Totuşi nu putem să nu semnalăm o situaţie prevăzută expres de legiuitor când
acţionarii pot să revină asupra hotărârii luate ; în acest sens, art. 231 alin. 1 prevede că în
caz de dizolvare a societăţii prin hotărârea asociaţilor, aceştia vor putea reveni, cu
1

De altfel, autorul citat (Sorin David, în op. cit., p. 390) face o astfel de precizare la p. 390 arătând că
"hotărârea fiind revocabilă atât timp cât nu a produs efecte faţă de terţi"
2
Cu privire la soluţionarea pe cale arbitrală a acţiunilor în anulare a hotărârilor organelor societăţii a
se vedea O. Caprasse, La société et l'arbitrage, Brauylant-LGDJ, 2002, p. 168. În dreptul român această
posibilitate este exclusă chiar de art. 132 care prevede competenţa instanţelor judecătoreşti. Pentru o analiză
detaliată asupra competenţei arbitrajului a se vedea Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, Competenţa arbitrală, în
R.D.C. nr. 11/2000, pp. 36-54.
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majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp
cât nu s-a făcut nici o repartiţie de activ. Or, atât timp cât legiuitorul a prevăzut acest caz,
putem trage concluzia că acţionarii pot să revină asupra hotărârii şi în alte cazuri,
drepturile creditorilor fiind protejate care pot formula opoziţie(art. 231 alin. 4) sau în
cazul hotărârilor cu alt obiect pot formula chiar acţiune în anulare dacă există motive de
nulitate în temeiul art. 132.
Pe de altă parte, tot un argument în sensul posibilităţii chiar a societăţii să anuleze
propria hotărâre este oferit chiar de Legea nr. 31/1990, respectiv de art. 48, care prevede
în cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, societatea este obligată să ia
măsuri pentru înlăturarea lor în cel mult 8 zile de la data constatării acestor neregularităţi.
Observăm că în acest caz legiuitorul a oferit dreptul societăţii să constate o neregularitate
şi să o înlăture, fără intervenţia instanţei de judecată, chiar şi în situaţia în care
neregularitatea ar atrage nulitatea societăţii1. Considerăm că aceasta este o situaţie
distinctă de cea analizată şi, aşa cum reţine şi autorul citat, chiar dacă această posibilitate
(neregularitatea să privească un motiv de nulitate) nu este prevăzută expres de legiuitorul,
dar nici interzisă, totuşi înlăturarea unei astfel de neregularităţi are la bază ideea de
salvare a societăţii, nulitatea fiind soluţia extremă.
Mai mult, există anumite situaţii avute în vedere de Legea nr. 31/1990, când
adunarea poate reveni asupra celor hotărâte de principiu. S-a reţinut în acest sens cazul
propunerii de majorare a capitalului social cu respectarea dreptului de preferinţă al
acţionarilor care presupune două adunări: o primă adunare care aprobă majorarea cu o
anumită sumă şi acordă termenul minim de o lună pentru exercitarea dreptului de
preferinţă al acţionarilor în scopul de a subscrie; a doua adunare este convocată şi are loc
după expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferinţă, şi care va hotărî
suma cu care se majorează capitalul social în funcţie de subscrierile realizate, fie
reducerea majorării propuse sau oferirea acţiunilor spre subscrierea de către public;
printre posibilităţile adunării s-a considerat că există şi aceea a revocării propunerii de
majorare adoptată cu ocazia primei adunări2.
Nu întâmplător am prezentat succint poziţia doctrinei privitor la natura juridică a
hotărârii A.G.A., întrucât are legătură cu stabilirea cu certitudine a puterii societăţii de
a-şi anula propria hotărâre. Şi în teoria actului juridic civil se consideră că este admisibilă
invocarea nulităţii pe cale amiabilă3 în cazul actelor juridice sinalagmatice, spre deosebire
de actele juridice unilaterale, care, în principiu, sunt irevocabile. Cum am considerat că
hotărârea este un act juridic complex, explicând diferenţele pe cele două perioade (până la
punerea în executare şi după aceea), credem că în faza executării hotărârii, aceasta capătă
un caracter irevocabil. Intenţia legiuitorului de a conferi un caracter irevocabil al
hotărârii, chiar şi în caz de existenţă a unui motiv de nulitate absolută, este dovedit de
introducerea art. 125 alin. 5 care prevede un caz de nulitate absolută, anume
imposibilitatea reprezentării acţionarilor de către administratori sau alţi funcţionari ai
societăţii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. Cu alte cuvinte,
chiar dacă hotărârea ca act juridic este lovită de nulitate absolută, totuşi ea va fi
considerată un act valabil dacă se constată că oricum voturile exprimate cu încălcarea
1

St. D. Cărpenaru, în op. cit., p. 48.
Ioan Schiaua, Titus Prescure, op. cit., p. 353.
3
Doru Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, pp. 333-334.
2
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acestei interdicţii nu au avut nici o influenţă la întrunirea cvorumului necesar luării acelei
hotărâri.
În concluzie, considerăm că societatea nu poate constate nulitatea propriilor
hotărâri1, reţinând ca argumente:
a) art. 132 alin. 2 care prevede că hotărârile adunării generale contrare legii sau
actului constitutiv pot fi atacate în justiţie;
b) în anumite cazuri în mod expres legiuitorul a prevăzut că nulitatea se declară
doar prin hotărâre judecătorească, cum este cazul nulităţii unei fuziuni sau divizări (art.
251 alin. 1);
b) menţinerea securităţii raporturilor juridice de drept comercial are la bază
instituţia aparenţei. Celeritatea operaţiunilor juridice face imposibilă verificarea
constantă, corectă şi completă a datelor necesare încheierii unei operaţiuni comerciale,
motiv pentru care legiuitorul a dat consistenţă instituţiei aparenţei în materia dreptului
comercial, tocmai pentru protejarea terţilor;
c) scopul instituirii obligativităţii formalităţilor de publicitate a hotărârilor A.G.A.
pentru a le face opozabile terţilor a fost tocmai de a da acest caracter irevocabil; de altfel
această obligativitate a fost corelată şi cu art. 51 care prevede că terţii pot invoca însă
actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care
omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte. Dacă am admite contrariul, anume că
hotărârea poate fi anulată şi după efectuarea publicităţii, ar fi fără sens ideea de
publicitate; de ce legiuitorul în foarte multe cazuri leagă producerea efectelor juridice de
formalităţile de publicitate?; tocmai pentru că scopul publicităţii este a stabili buna sau
reau-credinţă a terţilor în funcţie de această prezumţie absolută. Tot aşa, scopul
publicităţii este de a oferi din acel moment o protecţie sigură terţilor pentru încheierea
unor acte juridice ce au legătură cu o hotărâre A.G.A., chiar legea prevăzând că aceste
date sunt opozabile terţilor; a admite contrariul ar însemna zdruncinarea ideea de
securitate a circuitului juridic prin eliminarea acestei ficţiuni juridice, adică a
„instrumentului „sau „hotarului” cu ajutorul căruia facem diferenţa între bună şi
rea-credinţă.
Plecând de la dispoziţiile art. 231 considerăm, lărgind sfera de aplicaţie, că
adunarea generală poate reveni asupra hotărârilor adoptate, drepturile terţilor putând fi
protejate fie prin promovarea acţiunii în anulare prevăzută de art. 132 faţă de hotărârea
prin care se revine sau pe calea opoziţie prevăzute de art. 62.
Obiectul acţiunii în anulare. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului
constitutiv pot fi atacate în justiţie de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la
adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în
procesul-verbal al şedinţei. Aşadar, pot constitui obiectul acţiunii numai hotărârile
adunărilor generale ale societăţilor comerciale.
Nu pot face obiectul unei astfel de acţiuni hotărârile adoptate de societăţile create de
fapt sau hotărârile adoptate de asociaţii ce au încheiat un contract de asociere în
participaţie, întrucât acestea nu au personalitate juridică, Legea nr. 31/1990 aplicându-se
numai societăţilor comerciale constituite sub una din formele prevăzute la art. 2.
1

În acest sens şi Didier Willermain, L´annulation et le suspension des décision des organes des
sociétés, în Actualités en droit des sociétés, Ed. Bruylant, Bruxel, 2006, p. 55 şi urm.
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Prin promovarea unei acţiuni în anulare nu se urmăreşte valorificarea unor pretenţii
ale reclamantului care pot fi solicitate în temeiul termenului stabilit de art. 132 alin. 2, iar
nu în termenul general de prescripţie1. Dacă motivul de nulitate este de ordine publică
dreptul la acţiune este imprescriptibil.
Calitate procesuală activă. Pentru stabilirea persoanelor care au calitate
procesuală activă, trebuie făcută distincţia între acţiunea în anulare şi acţiunea în
constatarea nulităţii absolute.
În cazul acţiunii în anulare, calitate procesuală activă o au doar acţionarii care nu au
luat parte la adunarea generală sau care au fost prezenţi şi au votat contra şi au cerut să se
insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. Proba în acest ultim caz se face cu
procesul-verbal al şedinţei2, iar dacă s-a refuzat sau s-a omis menţionarea refuzului este
admisibil orice mijloc de probă .
Totodată se va avea în vedere că au calitate procesuală activă pentru formularea
acţiunii în anulare doar acţionarii care deţineau această calitate la data de referinţă3.
Legiuitorul a stabilit în mod absolut cine poate exercita drepturile ce decurg din calitatea
de acţionar (art. 123 alin. 3), astfel că pe lângă procesul verbal al şedinţei, care poate
conţine erori, totuşi data de referinţă se va avea în vedere pentru stabilirea acestei calităţi.
Dacă votul a fost secret, acţionarul care a votat împotrivă poate solicita menţionarea
refuzului în procesul verbal al şedinţei, chiar dacă astfel se încalcă secretul votului4.
Credem că această menţiune, pentru a nu influenţa alţi acţionari, se face după exprimarea
tuturor voturilor şi anunţarea rezultatului final al votului. Ambele susţineri se justifică
dacă avem în vedere că votul secret este obligatoriu în acele situaţii votul este dat sau nu
în considerarea unei persoane sau a activităţii acestuia (numirea sau revocarea
administratorilor şi cenzorilor, răspunderea administratorilor), iar scopul este menit de a
proteja pe acţionarul ce votează într-un anumit fel, eliminându-se posibilele influenţe
asupra sa.
Cum textul nu creează şi o altă distincţie cu privire la modul de exercitare a votului,
înseamnă că acţionarul care a fost prezent şi s-a abţinut de la vot, nu va putea formula
acţiune în anulare5.
Aşa cum s-a reţinut în doctrină6, limitarea dreptului de a formula acţiune doar la
acţionarii ce au votat „contra” trebuie interpretată raportat la contextul celor supuse
aprobării, astfel că şi acţionarii care au votat „pentru”, în anumite situaţii, pot ataca
hotărârea; spre exemplu, în situaţia în care pe ordinea de zi este formularea unei acţiuni în
răspundere contra administratorilor, iar o astfel de propunere este respinsă, cei ce au votat
„pentru”, în măsura în care au motive, pot formula acţiune în anulare. Intenţia
legiuitorului a fost de a da posibilitate să atace hotărârile celor ce nu sunt mulţumiţi de
hotărârea luată.
1

C.S.J. secţia comercială, decizia 249/1997, în Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul
1997, Ed. Argessis, 1998, p. 406.
2
Calitate procesuală pasivă nu au acţionarii care au redactat procesul-verbal de şedinţă sau alţi
acţionari, ci societatea comercială (C.S.J., s. com., decizia nr. 2142/2003)
3
Curtea Supremă de Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 2046/2003, în Cristina Cucu, MarilenaVeronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, op. cit., p. 243.
4
S. Cărpenaru, C. Predoi, S. David, Gh. Piperea, op. cit., p. 290.
5
Cristian Duţescu, op. cit., p. 249.
6
Cristian Duţescu, op. cit., p. 249.
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În privinţa acţiunii în constatarea nulităţii absolute, art. 132 alin. 3 precizează că
acţiunea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
În primul rând, considerăm că şi acţionarii care au votat în favoarea unei hotărâri,
pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute1, în acest caz legiuitorul nu a mai
limitat acest drept la anumiţi acţionari, cum a făcut în cazul acţiunii în anulare conform
art. 132 alin. 2. Soluţia se justifică având în vedere că nulitatea priveşte nerespectarea
unor dispoziţii de ordine publică, dar şi o interpretare semantică a textului de lege, care
prevede că acţiunea poate fi formulată „şi de orice persoană interesată”.Această formulare
presupune „şi” alte persoane interesate, care nu pot şi decât acţionarii excluşi de alineatul
anterior.
În al doilea rând, nu orice persoană poate formula acţiune în constatarea nulităţii
absolute a unei hotărâri A.G.A.
Această persoană, chiar dacă este terţ, trebuie să justifice un interes. Din acest
motiv un terţ nu va putea formula acţiune invocând ca motiv nerespectarea formalităţilor
de convocare2.
Din această perspectivă considerăm se impune analizarea legăturii acţiunii în
nulitate şi a opoziţiei putându-se afirma că nici creditorii sociali şi nici alte persoane
prejudiciate prin hotărâri ale acţionarilor nu pot formula acţiune în anulare a unei hotărâri
privitoare la modificarea actului constitutiv. Opinia are la bază dispoziţiile art. 62 care
pun la îndemâna terţilor o acţiunea împotriva hotărârilor acţionarilor prin care se modifică
actul constitutive; de aici s-ar putea trage concluzia că că acţiunea în nulitate poate fi
promovată doar dacă prin hotărârea respectivă nu se aduce o modificare a actului
constitutiv. Considerăm că o astfel de interpretare nu are suport şi nu putem institui o
dihotomie a regimului nulităţii absolute în funcţie de efectele actului nul. Legătura între
cele două tipuri de acţiuni trebuie interpretă în sensul că terţii pot formula acţiune în
constatarea nulităţii absolute ori de câte ori justifică un interes, dar pot face şi opoziţie
împotriva acelor hotărâri care îi prejudiciază, având în vedere că există hotărâri A.G.A.
legale sau conforme cu actul constitutiv, cu privire la care nu pot fi invocate motive de
nulitate, dar care , totuşi, prejudiciază pe terţi. Se observă câteva diferenţe care dovedesc
specificitatea acesteia: opoziţia presupune o condiţie în plus: nu un simplu interes, ci să
existe chiar o vătămare, un prejudiciu cert; de asemenea, pârâţi în cazul opoziţiei pot fi
societatea sau acţionarii, iar scopul admiterii opoziţiei este repararea prejudiciului cauzat.
Revenind la identificarea persoanelor interesate ce pot invoca motive de nulitate
absolută, considerăm că această calitate o au şi administratorii societăţii, cu excepţia
cazului în care prin hotărârea atacată a fost revocat din funcţie; aceştia vor putea, dacă
hotărârea conţine mai multe aspecte, să atace, printre care şi revocarea lor din funcţie, vor
putea solicita doar anularea în parte a hotărârii.
Cu privire la calitatea procesuală activă a administratorilor pe lângă limitarea din
art. 132 alin. 4 s-a considerat3 că aceştia nu pot ataca hotărârile adunării generale
privitoare la răspunderea lor, chiar dacă au şi calitatea de acţionari întrucât nu au drept de
1

În susţinerea opiniei contrare se invocă principiul nemo auditur propriam turpitudinem allegans şi că
o astfel de persoană nu ar avea un interes legitim a se vedea Crenguţa Leaua, Societăţi comerciale. Proceduri
speciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 159
2
Didier Willermain, op. cit., p. 95.
3
Sorin David, în op. cit., p. 375; Creanguţa Leaua, op. cit., p. 173.
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vot cu privire la descărcarea gestiunii lor sau probleme legate de persoana sau activitatea
lor1.
Nu în ultimul rând s-a recunoscut calitate procesuală activă şi cenzorilor, odată ce
aceştia au obligaţia de a veghea la respectarea legalităţii2.
Invocarea motivelor de nulitate de administratori şi cenzori. În privinţa calităţii
procesuale active a administratorilor, art. 132 alin. 4 prevede imperativ că aceştia nu pot
ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
Avându-se în vedere dispoziţiile art. 132 alin. 6 potrivit cărora dacă hotărârea este
atacată de toţi administratorii, societatea va fi reprezentată în justiţie de persoana
desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, în doctrină s-a exprimat opinia3 că
au calitate procesuală activă şi administratorii care nu sunt acţionari.
Nu suntem de acord cu această interpretare, astfel că singurii care au calitate
procesuală activă de a formula acţiune în anulare sunt doar acţionarii. Este adevărat că
administratorii care nu sunt acţionari pot formula acţiune în constatarea nulităţii în
măsura în care dovedesc un interes.
Textul art. 132 alin. 6 trebuie interpretat în sensul că legiuitorul a prevăzut şi
posibilitatea formulării acţiunii de toţi administratorii care sunt şi acţionari; este cazul
unei hotărâri prin care s-a analizat, spre exemplu, gestiunea administratorilor, caz în care
deşi nu au dreptul să participe la vot conform art. 126, totuşi nu pierd dreptul de a ataca
acea hotărâre. Într-o astfel de situaţie, evident era necesară asigurarea reprezentării
societăţii şi respectarea dreptului la apărare al societăţii. Ipoteza instituirii unei excepţii de
la dreptul comun nu se justifică, odată ce avem în vedere dispoziţiile art. 132 alin. 2 care
stabileşte cine poate formula o acţiune în anulare, iar dreptul de a ataca hotărârile A.G.A.
decurge din calitatea de acţionar.
De asemenea, nici cenzorii (care nu sunt acţionari) nu pot formula acţiune în
anulare, ci doar acţiune în constatarea nulităţii în măsura în care justifică un interes.
Punctul de vedere contrar acestuia4 se sprijină pe dispoziţiile art. 163 alin 5 care prevăd
printre atribuţiile acestora şi obligaţia de veghea asupra respectării legalităţii. Două sunt
considerentele pe care le aducem în sprijinul punctului nostru de vedere: pe de o parte nu
trebuie uitat că rolul acestora este doar de control al gestiunii, iar pe de altă parte atribuţia
sa de a veghea la respectarea dispoziţiilor legale este bine circumstanţiată; astfel, poate să
ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare, dar fără a avea drept de vot şi
chiar dacă fac o propunere pentru ordinea de zi, are obligaţia de a veghea ca dispoziţiile
legii şi ale actului constitutiv să fie respectate de administratori, iar în cazul în care
constată anumite încălcări ale legii sau actului constitutiv fie le aduc la cunoştinţa
administratorilor, fie, dacă ele sunt importante, să le aducă la cunoştinţa adunării
generale. Aşadar, fără echivoc, legiuitorul a stabilit mijloacele pe care le au cenzorii la
îndemână în cazurile în care constată încălcări ale legii sau ale actului constitutiv, anume
doar de informare a administratorilor sau a adunării generale a acţionarilor.
1

C.S.J, s. com., dec. nr. 2371/2000, în Juridica nr. 3/2001, p. 137.
M. Şcheaua, op. cit., p. 294.
3
Cristian Duţescu, op. cit., p. 250.
4
În sensul că cenzorii au calitate procesuală activă a se vedea: Marius Şcheaua, Legea societăţilor
comerciale nr. 31/1990 comentată şi adnotată, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 182 şi Sorin David, în op. cit.,
p. 403.
2
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Anularea unei decizii a consiliului de administraţie. Formularea unei acţiuni in
constatarea nulităţii absolute a unei decizii a consiliului de administraţie este
inadmisibilă, chiar dacă aceasta este nelegală şi nestatutară, întrucât o astfel de
posibilitate nu este reglementată de Legea nr. 31/1990 ca în cazul hotărârilor AGA
reglementată expres de art. 132 din Legea nr. 31/19901. De altfel, legiuitorul când a dorit
instituirea unei excepţii a făcut-o, cum este cazul deciziilor consiliului de administraţie
adoptate în temeiul art. 114 care pot fi atacate direct în justiţie.
În cazul unor decizii nelegale sau nestatutare competentă în acest sens este AGA în
baza art. 111 lit. d din Legea nr. 31/1990 care are atribuţii în sensul controlului gestiunii
administratorilor (termenul gestiune neinterpretându-se doar în sensul său economic). Pe
de altă parte, se are în vedere şi principiul simetriei juridice, anume că dacă AGA
numeşte administratorii şi îi revocă, tot AGA poate anula actele emise de aceştia.
Dacă AGA, deşi are pe ordinea de zi anularea unei decizii a consiliului de
administraţie, dimpotrivă, nu o anulează, în temeiul art. 132 şi următoarele din Legea nr.
31/1990 se poate formula acţiune în anulare de către orice acţionar care nu a luat parte la
AGA sau deşi prezent a votat împotrivă şi a cerut să se insereze acest lucru în procesul
verbal al şedinţei. De asemenea, tot AGA are atribuţia de a suspenda producerea efectelor
deciziei consiliului de administraţie.
Excepţie legală. Aşa cum am precizat, excepţie fac deciziile consiliului de
administraţie adoptate în temeiul art. 114, care pot fi atacate direct în justiţie. Raţiunea
unui astfel de soluţii juridice este justă, legiuitorul stabilind că decizia consiliului de
administraţie, pe baza hotărârii A.G.A. de delegare, nu este altceva decât o hotărâre
A.G.A. Din acest motiv şi stabilirea regimului juridic al acţiunii în anulare al unor astfel
de decizii s-a făcut prin trimiterea la dispoziţiile ce reglementează acţiunea în anulare a
hotărârii A.G.A., respectiv art. 132 şi 133.
S-a prevăzut o singură excepţie, anume inaplicabilitatea art. 132 alin. 6, motiv
pentru care s-a considerat că astfel de decizii nu pot fi atacate de către administratori2.
Considerăm că din prevederea expresă stabilită de legiuitor în sensul neaplicării şi a
dispoziţiilor art. 132 alin. 6 , nu se desprinde o astfel de concluzie.
Legiuitorul a prevăzut-o ca şi situaţie generică în sensul că nu se poate întâlni
situaţia în care ar fi atacată de toţi administratorii, fapt exclus, odată ce decizia este luată
chiar de ei. În acest context este firesc ca administratorii, chiar dacă sunt acţionari, nu pot
ataca decizia consiliului de administraţie pe care au votat-o favorabil.
Însă aceasta nu înseamnă că un administrator care este şi acţionar, dacă nu a
participat la luarea deciziei respective, nu poate formula acţiune în anulare3. El nu a
pierdut dreptul de a ataca decizia datorită faptului că este administrator, ci dimpotrivă are
acest drept pentru că este administrator şi neparticipând la luarea deciziei cu ocazia
întrunirii consiliului de administraţie şi-a păstrat dreptul de a ataca decizia. Pentru
aceleaşi argumente şi acţionarul care este şi administrator, chiar dacă a participat la luarea
1

În acest sens: Stanciu D. Cărpenaru, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gh. Piperea, Societăţile comerciale,
Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, pp. 331-332; Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck,
Bucureşti, 1999, p. 308; Marius Şcheaua, op. cit., p. 337; Georges Ripert, René Roblot, Traité de droit
commercial, L.G.D.J., Paris,1991, pp. 988-989; Philippe Merle, Droit commercial, Dalloz, Paris, 1992, pp. 347348; Francesco Galgano, Diritto commerciale, La società, Ed. Zanichelli, Bologna, 2001, pp. 272-273.
2
Sorin David, în op. cit., p. 344.
3
În acest sens a se vedea şi Cristian Duţescu, op. cit., p. 259.
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deciziei consiliului, dar a votat împotrivă, are dreptul să formuleze acţiune în anulare.
Acest drept derivă din calitatea de acţionar.
Cauzele de nulitate. Aspecte generale. Regimul juridic al nulităţii hotărârilor
adunării generale nu este clar definit. Această confuzie, în special cu privire la cazurile de
nulitate absolută şi de nulitate relativă, a fost urmarea introducerii la art. 132 a alin. 3 care
precizează expres posibilitatea atacării unei hotărâri pentru motive de nulitate absolută,
neprevăzându-se însă un criteriu specific de distingere între cele două nulităţi.
Interesul este dat tocmai de regimul distinct al celor două nulităţii şi al efectelor ce
le-ar putea avea asupra vieţii societăţii.
De altfel, credem că menţionarea expresă a nulităţii absolute va avea pe termen lung
consecinţe nefavorabile, putând fi atacate după o perioadă foarte lungă de timp, hotărâri
ale adunării puse în executare şi în înlănţuirea de efecte să aibă consecinţe mult mai grave
asupra societăţii: să presupunem că printr-o hotărâre a adunării generale ordinare s-a votat
încheierea unui contract de credit de o valoare mare cu scopul cumpărării unei instalaţii
industriale şi executându-se hotărârea, după o perioadă mai lungă de timp, unul dintre
acţionari, invocă motive legale de neregularitatea desfăşurării adunării1. Justificate sunt şi
argumentele aduse în sprijinul tezei contrare, care, în esenţă, vizează stoparea tendinţelor
anumitor acţionari de a încălca dispoziţiile legale ce asigură implicarea tuturor
acţionarilor pentru formarea voinţei reale. S-a motivat2 că stabilitatea societăţii
comerciale nu este un deziderat diferit de cel al stabilităţii circuitului civil şi crearea unui
regim unitar al nulităţilor ar conduce la un conflict cu principiul ocrotirii intereselor
generale.
Totuşi, trebuie cântărite efectele negative şi cele pozitive asupra activităţii societăţii
şi corelată această instituţie cu principiile generale ale dreptului comercial şi, ne referim
aici, la celeritatea operaţiunilor comerciale.
Se pun câteva întrebări: care este măsura necesară distincţiei între interesul
societăţii şi interesul acţionarului şi cum mai explicăm natura socială a acţiunii în
anulare? putem cenzura oportunitatea unui hotărâri? suntem în prezenţa unui abuz de
minoritate etc.?
Necesitatea unei astfel de distincţii clare rezultă şi din unele textele de lege şi unele
opinii ale doctrinei sau practicii judecătoreşti, toate acestea conturând existenţa unor
breşe sau contradicţii la regimul juridic al nulităţii absolute, sancţiune ale cărei consecinţe
trebuie să fie invariabile. Considerăm drept argumente în acest sens:
- art. 125 alin. 5 care prevede nulitatea hotărârii în cazul în care administratorii sau
funcţionarii reprezintă acţionari, afară de cazul în care fără votul acestora nu s-ar fi
obţinut majoritatea cerută
- o hotărâre luată prin excluderea de la vot a unui acţionar deşi avea acest drept, este
lovită de nulitate absolută, neavând importanţă dacă aceeaşi majoritate se formează şi în
prezenţa lor, acţionarii excluşi putând să influenţeze rezultatul votului3
- în alte cazuri, enumerându-se motive de nulitate relativă s-a considerat că această
sancţiune intervine numai dacă voturile viciate au fost indispensabile pentru formarea
majorităţii4
1

În sensul existenţei unui regim unitar al nulităţilor a se vedea şi M. Schiaua, op. cit., p. 291.
Crenguţa Leaua, Societăţi comerciale. Proceduri speciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 159.
3
Sorin David, în op. cit., p. 400.
4
Sorin David, în op. cit., p. 401.
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- posibilitatea instanţei de a analiza cazul de nulitate din perspectiva oportunităţii
hotărârii sau a posibilei influenţe a reclamantului asupra votului final etc.
Exclusivitatea reglementării acţiunii în anulare prin art. 132. Dacă până la
modificarea art. 132 prin Legea nr. 161/2003, nu era menţionată expres posibilitatea
invocării motivelor de nulitate absolută, astfel că poziţia doctrinei în sensul că terţii aveau
la îndemână promovarea acţiunii în nulitate în condiţiile dreptului comun, în prezent
considerăm acţiunea în anulare întemeiată pe art. 132 constituie mijlocul unic şi specific
de control al legalităţii hotărârilor adunării1. Aşadar, nu mai există, sub nici un motiv,
posibilitatea alegerii între acţiunea în nulitate întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun
şi acţiunea în anulare întemeiată pe art. 1322. Întărind caracterul exclusiv al reglementării
acţiunii în anulare, nu suntem de acord cu opinia exprimată în doctrină3 cu privire la
posibilitatea promovării acţiunii în nulitate potrivit dispoziţiilor dreptului comun de către
acţionarul al cărui consimţământ a fost viciat, invocându-se caracterul derogatoriu al art.
132 care priveşte exclusiv acţionarii care au fost prezenţi şi au votat fără a avea
consimţământul viciat4.
Eventual, s-ar impune modificarea unor dispoziţii într-un mod care să asigure
deplin acest drept de control al acţionarilor şi ne gândim, în special, la termenul de 15 zile
de atacare calculat de la publicarea în Monitorul Oficial al României, dispoziţie ce nu este
menită să asigure o reală posibilitate de informare a acţionarului, termenul fiind scurt şi
calculat de la o dată nesigură şi diferită, dacă avem în vedere faptul că Monitorul Oficial
nu se distribuie în chiar în ziua tipăririi şi nu în toată ţara în acelaşi timp.
Caracterul social al acţiunii în anulare. Acţiunea în anulare are un caracter social,
întrucât chiar dacă este promovată doar de un acţionar, efectele, în cazul în care se admite
şi rămâne irevocabilă, se răsfrâng asupra tuturor acţionarilor, societatea fiind obligată să
ia o nouă hotărâre cu respectarea dispoziţiilor sau drepturilor încălcate. În acest sens
Tribunalul Ilfov5 a reţinut că „acţiunea pe care o are un asociat de a ataca deciziunile ce
încalcă actul constitutiv, statutele sau legea, nu este o acţiune individuală, ci este o
acţiune socială, bazată pe interesul colectiv al societăţii”.
Chiar dacă prin promovarea acţiunii reclamantul urmăreşte şi un interes personal,
cum este cazul unui terţ6, totuşi se recunoaşte caracterul social al acţiunii în anulare,
avându-se în vedere scopul formator în realizarea unei voinţe conforme cu legea şi actul
constitutiv.
Amplificarea caracterului social al acţiunii în anulare a avut ca rezultat apariţia unor
tendinţe, fie de limitare a dreptului unui acţionar de a ataca hotărârea A.G.A. când există
un conflict de interese între reclamant şi societate7, fie de exercitare cu prudenţă a acestui
drept, astfel încât să nu aibă un scop abuziv, ambele tendinţe negăsindu-şi un sprijin legal.
1
În acest sens şi C.S.J, secţia comercială, dec. Nr. 761/1995, în Buletinul jurisprudenţei, Ed. Proema,
Bucureşti, 1996, p. 267.
2
Crenguţa Leaua, op. cit., p. 161.
3
Idem.
4
În sensul că hotărârea adunării generale nu poate fi anulată pe cale de ordonanţă preşedinţială a se
vedea Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 974/2005, în Cristina Cucu, MarilenaVeronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, Cristian Haraga, op. cit., p. 274.
5
Tribunalul Ilfov, S I com., sen. 16.05.1935 în Jurisprudenţă Generală, 1935, p. 667.
6
În sensul că acest caracter social nu se mai justifică în toate situaţiile a se vedea Crenguţa Leaua, op.
cit., p. 164.
7
Yves Guyon, Droit des affaires, Economica, Paris, 1998, p. 469.
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Control de legalitate versus control de oportunitate. Se consideră că prin
promovarea unei acţiuni în anulare se realizează un control de legalitate, dar nu şi un
control de oportunitate1, întrucât în acest ultim caz instanţa ar interveni în funcţionarea
societăţii în locul organelor sale, ceea ce este inadmisibil2, cu toate că se recunoaşte ca şi
motiv de nulitate relativă luarea unei hotărâri împotriva interesului social, prin deturnarea
funcţiei sociale a votului adunării3. Or, analiza de către instanţa de judecată a unui astfel
de motiv presupune o analiză a activităţii societăţii, a condiţiilor economice ale acesteia şi
a influenţei hotărârii atacate, adică a oportunităţii acesteia. Aşa cum se va observa şi din
argumentele ce le vom prezenta în continuare, considerăm că trebuie depăşită teoria
conform căreia judecătorul exercită doar un control de legalitate, necesitatea şi a unui
control de oportunitate fiind dovedită de cele întâlnite în activitatea comercială.
Teoria apreciativă. În doctrină, plecând de la premisa că voinţa socială este un
cumul de voinţe individuale, dar şi de la caracterul acţiunii în anulare, anume acela de
acţiune socială, s-a considerat că nulitatea actului nu atrage întotdeauna nulitatea
hotărârii, fiind elaborată în acest sens o teorie denumită fie „proba rezistenţei"4, fie „teoria
apreciativă"5.
Potrivit acestei teorii, hotărârea nu va fi anulată dacă constatându-se că după
scăderea voturilor nule, se obţine un număr de voturi suficient pentru întrunirea
cvorumului minim necesar în acel caz. Din punctul nostru de vedere această soluţie intră
în contradicţie cu teoria elaborată în doctrină potrivit căreia voinţa societăţii nu este un
simplu cumul al voinţelor individuale.
Se observă că această teorie este aplicabilă doar în cazul în care motivul de nulitate
priveşte doar modul de exprimare a votului de către un acţionar, nu şi în cazul în care
nulitatea priveşte convocarea şi desfăşurarea adunării.
Aşa cum am precizat, această teorie este consacrată legal de art. 125 alin. 5 care
prevede nulitatea hotărârii în cazul în care administratorii sau funcţionarii reprezintă
acţionari, afară de cazul în care fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Instanţa de judecată, pe baza puterii de apreciere, trebuie să stabilească dacă
neregularitatea sau nelegalitatea poate avea o influenţă asupra hotărârii luate. Evident că
proba cade în sarcina reclamantului, care trebuie să dovedească posibila influenţă.
Folosirea unui calcul aritmetic este suficient în anumite cazuri pentru a stabili dacă
există sau nu o influenţă.
Însă, nu credem că folosirea acestui calcul este unicul criteriu ce trebuie avut în
vedere pentru a stabili posibilul efect al votului reclamantului. Chiar art. 125 alin. 5 nu
conţine o referire expresă la calculul aritmetic, precizând doar că fără votul
administratorilor sau funcţionarilor nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Este adevărat că folosirea calculului aritmetic ar conduce la o soluţie obiectivă, însă
numai pentru acest argument nu trebuie exclusă posibilitatea analizării efectelor pe care
le-ar fi avut votul reclamantului. Spre exemplu, acţionarul care nu a putut lua parte la
deliberări şi să voteze din cauza nelegalităţii cu ocazia convocării sau desfăşurării
1
C.S.J., s. com., dec. nr. 6200/2001, în Curierul Judiciar, nr. 9/2002, p. 55; Î.C.C.J., s. com., dec. nr.
4476/2005, în Pandectele Române, nr. 1/2006, p. 50.
2
Sorin David, în op. cit., p. 398.
3
Sorin David, în op. cit., p. 401.
4
I.L. Georgescu, op. cit., p. 364.
5
Didier Willermain, op. cit., pp. 67-69.
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adunării, ar putea obţine anularea hotărârii chiar dacă acesta nu dispunea de numărul de
voturi necesar pentru a influenţa direct această hotărâre, însă dovedind că valoarea
argumentelor sale sunt suficient de serioase pentru a putea estima că intervenţia din
dezbateri ar fi putut influenţa votul acţionarilor prezenţi şi să-i determine să voteze
diferit1 sau când hotărârea este luată fără respectarea dreptului la informare prin
nepunerea la dispoziţie a unor documente importante şi în legătură cu ordinea de zi,
situaţie în care, în măsura prezentării lor, adunarea ar fi putut lua o altă hotărâre. În
legătură cu respectarea dreptului la informare, greutatea aprecierii uneori este evidentă,
alteori se va încerca specularea unei astfel de situaţii, odată ce gradul de informare are
legătură şi cu ordinea de zi supusă dezbaterii, dar şi cu capacitatea intelectuală a
acţionarului care receptează informaţiile respective; în acest context, nu va fi admisibilă
acţiunea în anulare pe motiv că reclamantul nu a avut suficiente elemente pentru a-şi
forma o opinie corespunzătoare asupra problemei dezbătute sau că nu a putut anticipa
rezultatul votului2.
Aşa cum rezultă şi din exemplele date, fără îndoială că nu trebuie ca singurul
criteriu de apreciere să fie cel aritmetic, tocmai pentru că mecanismul deliberării nu
implică un simplu cumul mecanic, pur aritmetic de voinţe, ci, dimpotrivă, presupune o
armonizare de interese, uneori divergente, în care un rol important îl au şi elementele de
captaţie a bunăvoinţei acţionarilor, modul de informare al acestora, realizarea unor
convenţii ad-hoc de vot etc.
Tocmai având în vedere că nu de multe ori interesele unui grup de acţionari impun
aplicarea unor strategii ce influenţează negativ modul de convocare şi de desfăşurare a
adunărilor generale, astfel că puterea de apreciere a instanţei trebuie să fie deplină şi să
analizeze în contextual adunării dacă nelegalitatea are vreo influenţă asupra votului final.
Excepţii ale aplicării teoriei apreciative.
Conturarea acestor excepţii dovedesc că se impune ca instanţă să depăşească
simplul calcul aritmetic şi să stabilească dacă şi în ce măsură neregularitatea sau
nelegalitatea a avut o influenţă asupra hotărârii luate.
Cu alte cuvinte dacă suntem în prezenţa unei excepţii, instanţa nu trebuie să dea
eficienţă art. 125, ci, dimpotrivă, să constate nulitatea chiar, dacă scăzând voturile celor
ce au încălcat dispoziţia legală, s-a obţinut majoritatea cerută. Cu titlu de exemplu,
considerăm că sunt excepţii ale aplicării unei astfel de teorii : existenţa unei intenţii
frauduloase în momentul exercitării votului, abuzul de majoritate, cazurile în care chiar
legea prevede nulitatea absolută sau, dimpotrivă, nu prevede nici o sancţiune (spre
exemplu art. 127 alin. 2 când sancţiunea nu este nulitatea, ci obligarea la daune).
De asemenea, considerăm excepţii de la această teorie şi încălcarea drepturilor
intangibile ale acţionarilor, fundamentul acestei excepţii constituind-o importanţa
respectării acestor drepturi; spre exemplu, excluderea de la o adunare generală a unui
acţionar constituie o încălcarea dreptului de a participa şi vota în cadrul adunărilor
generale, drept cu privire la care într-o decizie3, Curtea de Casaţie reţine:
„Considerând că art. 176 C. com. ardelean prevede că toate drepturile pe care le au
acţionarii faţă de operaţiunile societăţii, se exercită de totalitatea acţionarilor în adunarea
1

Didier Willermain, op. cit., p. 68.
Tribunalul Iaşi, s.c. nr. 880 din 2 iunie 1997, citată de Dan MirceaTăbăltoc, op. cit., p. 49.
3
Curtea de Casaţie, decizia 6 octombrie 1936, RDC 1937, p. 62.
2
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generală; art. 174 dispune că fiecare acţionar poate intenta acţiune în contra deciziei
adunării generale, contrară legilor sau statutelor societăţii;
Că din cuprinsul acestor texte, rezultă că la dezbaterile adunării generale a
societăţii, care se ţin în scopul ca fiecare acţionar să examineze toate operaţiunile
societăţii şi să verifice bunul mers, relevând tuturor celorlalţi asociaţi unele lacune,
greşeli sau neajunsuri, nici un acţionar sau asociat, nu poate să fie exclus de a lua parte la
dezbateri şi a-şi spune cuvântul său, pentru că printr-o asemenea măsură s-ar vicia
deciziile ce s-ar lua de o asemenea adunare generală, care ar dispune excluderea de la vot
şi discuţie a unuia dintre asociaţii săi, fiind dreptul acţionarului de a lua parte la adunările
generale, un aşa numit drept colectiv;
Că întrucât scopul pentru care sunt convocate aceste adunări generale, impuse de
lege, este acela de a da posibilitatea ca oricare dintre asociaţi să controleze toate scriptele
şi operaţiunile făcute de către cei ce au conducerea societăţii, rezultă că nu are nici o
importanţă, în ceea ce priveşte exerciţiul dreptului de verificare a operaţiunilor societăţii,
numărul de acţiuni sau cote, pe care un asociat le are în societate, pentru a lua parte la
dezbaterile adunării generale, fiindcă pe de o parte dreptul de control asupra societăţii în
asemenea adunări îl are orice asociat de la lege, iar pe de altă parte, pentru că uneori chiar
şi un singur asociat cu cel mai puţin număr de acţiuni, poate să convingă, pe toţi ceilalţi
asociaţi, sau majoritatea legală a asociaţilor, să ia o decizie în sensul observaţiilor sau
modificărilor propuse de el;
Că astfel fiind şi întrucât însă Curtea de Apel fără nici o bază legală a decis contrar,
că un asociat poate să fie exclus de la adunarea generală dacă nu are decât două acţiuni,
întrucât votul lui nu ar fi determinant, Curtea prin acest mod de a judeca, a comis o
violare a textelor invocate de recurent, şi deci recursul este fondat şi urmează a fi admis,
casând hotărârea Curţii de Apel numai în ceea ce priveşte chestiunea adunării generale de
la 29 noiembrie 1931, atacată prin recurs”.
Criteriul clasificării. Greutatea distincţie între cazurile de nulităţi absolute şi cele
relative este în cazul dispoziţiilor legale care nu indică natura nulităţii. Criteriul folosit în
doctrina clasică este cel al naturii interesului protejat de dispoziţia legală în cauză:
nulitatea absolută când interesul protejat este de ordine publică şi nulitatea relativă când
interesul protejat este personal.
Nulităţi absolute exprese:
a) reprezentarea acţionarilor prin administratori sau funcţionari ai societăţii în
adunările generale, dacă fără votul acestora nu s-ar fi adoptat hotărârea respectivă (art.
125 alin. 5)
b) majorarea capitalului social fără acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor
existenţi (art. 216 alin. 2)
c) împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa
la adunarea generală a acţionarilor unei societăţi tranzacţionate pe o piaţă reglementată
(art. 243 alin. 2 din Legea nr. 297/2004)
Nulităţi absolute virtuale:
a) nerespectarea dispoziţiilor privitoare la convocarea şi desfăşurarea adunării
generale. Care este motivul pentru care se consideră că nerespectarea acestor dispoziţii
atrage nulitatea absolută a hotărârii? În teoria actului juridic civil, sancţiunea nulităţii
absolute intervine când lipseşte un element esenţial pentru formarea actului juridic,
precum consimţământul, cauza, obiectul şi forma. Cum lipsa unor astfel de elemente nu
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poate fi transpusă tale-quale în cazul hotărârilor A.G.A. având în vedere că acestea sunt
rezultantul voinţei acţionarilor prezenţi, totuşi trebuie să reţinem că în cazul hotărârilor
A.G.A. pentru ca acţionarii să poată vota, adunarea trebuie convocată şi să desfăşoare
conform dispoziţiilor legii astfel încât toţi acţionarii să aibă acces la adunare şi să voteze
în cunoştinţă de cauză.
Aşadar, motivul este dat de importanţa acestor dispoziţii în formarea voinţei
societăţii. În acest sens Curtea de Casaţie1 a reţinut: „convocarea fiind o formalitate
substanţială în opera de elaborare a voinţei colective a asociaţilor exprimată prin decizie,
lipsa acestei convocări face ca adunarea să nu existe ca organ de formare şi exprimare a
acelei voinţe colective şi, în consecinţă, decizia luată de o astfel de adunare este izbită de
nulitate absolută care nu poate fi acoperită prin trecerea timpului cuprins în vreun termen
oarecare, inacţiunea asociaţilor înlăuntrul acestor termene neputând să valideze ceea ce
nu există”.
Polemica rămâne deschisă, având în vedere că nu toate dispoziţiile ce
reglementează convocarea şi desfăşurarea adunării generale atrag nulitatea absolută. De
asemenea, se pune întrebarea dacă, spre exemplu, un terţ poate invoca nerespectarea
dispoziţiilor privitoare la convocare, aspect cu privire la care Curtea de Casaţie2 a reţinut
că formalităţile de publicitate a convocării adunării generale, fiind prescrise în favoarea
acţionarilor pentru ca aceştia să nu fie surprinşi cu discutarea unor propuneri de care n-au
luat cunoştinţă, neîndeplinirea lor nun poate fi opusă terţilor, ci numai persoanelor care au
calitatea de acţionar.
Considerăm că intervine sancţiunea nulităţii absolute în următoarele cazuri
exemplificative:
- adunarea nu se ţine la sediul societăţii sau în locul indicat în actul constitutiv ori în
localul indicat în convocator (art. 110 alin. 2)
- nepublicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României şi într-unul din
ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai
apropiată localitate (art. 117 alin. 3)3; de asemenea, adunarea generală convocată prin fax
este lovită de nulitate absolută4
- nerespectarea termenului pentru întrunirea adunării, respectiv minim de 30 zile
calculat de la data publicării convocării (art. 117 alin. 2)
- nu sunt întrunite condiţii de cvorum pentru prezenţă sau pentru deliberare (art. 112
şi art. 115)5
- nu sunt respectate termenele de întrunire pentru prima sau a doua adunare (art. 117
alin. 2 şi art. 118 alin. 3)
- neîntocmirea de către secretari a listei de prezenţă a acţionarilor, cu indicarea
1

Curtea de Casaţie, S I, dec. 740/1947 în Practică judiciară în materie comercială, vol. II, Ed. Lumina,
Bucureşti, 1991, pp. 114-115.
2
Curtea de Casaţie, secţia a III-a, decizia nr. 277/1926, în Practică judiciară în materie comercială, vol.
II, Ed. Lumina, Bucureşti, 1991, p. 112
3
În sensul că obligaţia de publicare în Monitorul Oficial al României şi într-un ziar este cumulativă şi
nu alternativă ori în Monitorul Oficial ori într-un ziar şi încălcarea acestei obligaţii atrage nulitatea absolută, a
se vedea Curtea de Apel Cluj, dec. 163 din 16.03.2004, în R.D.C. nr. 1/2006, pp. 194-197.
4
În acest sens Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 119 din 30 aprilie 2004, citată de Doina Grigoraş,
Jurisprudenţa comercială a Curţii de Apel Braşov, în R.D.C. nr. 3/2006, pp. 138-141.
5
În acest sens şi Sorin David, în op. cit., p. 336.
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capitalului social pe care îl reprezintă fiecare şi neîntocmirea, când este cazul, a
procesului verbal de către cenzori pentru constatarea numărului de acţiuni depuse (art.
129 alin. 2); credem că neîndeplinirea acestor formalităţi atrage nulitatea absolută având
în vedere faptul că art. 129 alin. 6 prevede imperative că numai după constatarea
îndeplinirii cerinţelor legale şi ale actului constitutive , se intră pe ordinea de zi; aşadar,
întocmirea listei de prezenţă a acţionarilor şi a procesului verbal de către cenzori cu
acţiunile depuse asigură desfăşurarea corectă a adunării.
- nu s-a încheiat un proces-verbal al şedinţei conform art. 131 alin. 1; încheierea
unui astfel de proces-verbal are menirea de a dovedi legalitatea convocării şi a
desfăşurării adunării generale; în situaţia în care în procesul-verbal nu sunt specificate
toate elementele enumerare de art. 131 alin. 1, considerăm că nu poate fi invocată
nulitatea, aspectele respective putând fi probate prin alte mijloace de probă.
- încălcarea dispoziţiilor art. 130 alin. 2 privitoare la votul secret în cazul alegerii şi
revocării membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, precum şi în cazul
hotărârilor privitoare la răspunderea administratorilor.
- sunt dezbătute şi votate aspecte ce nu au fost menţionate în convocator; într-un
astfel de caz nu este respectat dreptul la informare al acţionarilor, iar publicitatea
convocatorului conform art. 117 alin. 3 are menirea de a permite acţionarilor să se
informeze şi să poată decidă în cunoştinţă de cauză. Este exceptată situaţia acelor aspecte
care se încadrează la categoria „diverse”. În practică, observându-se o tendinţă de folosire
abuzivă a acestei posibilităţi, trebuie făcută distincţie între aspecte diverse, ce nu au
importanţă şi privesc doar executarea unor probleme de activitate curentă a societăţii şi
aspectele importante care nu pot fi reduse nivelul operaţiunilor curente ale societăţii.
Aceasta este o problemă de apreciere a instanţei, care trebuie să stabilească importanţa
aspectului şi în ce măsură se impunea respectarea dreptului la informare; sarcina instanţei
este uşoară când camuflarea sub denumirea „diverse” priveşte atribuţii ce sunt enumerate
chiar în Legea nr. 31/1990 în art. 11 şi 113, caz în care sancţiunea aplicabilă este nulitatea
absolută; spre exemplu, în finalul dezbaterilor la o A.G.A. ordinară ajungându-se la
punctul „diverse” se pun în discuţie aspecte privitoare gestiunea administratorilor şi
antrenarea răspunderii administratorilor. Cu privire la A.G.A. extraordinară considerăm,
având în vedere atribuţiile acestei categorii de adunări, respectiv modificarea actului
constitutiv, că nu este posibilă discutarea nici unui aspect pus în discuţie în cadrul
dezbaterilor la punctul „diverse”, întrucât importanţa efectelor obligă în mod absolut la o
informare corectă, completă şi odată cu publicarea convocatorului. De altfel art. 117 alin.
8 este expres în acest sens.
- majorarea capitalului social fără a se acorda acţionarilor posibilitatea exercitării
dreptului de preferinţă de cel puţin o lună (art. 216)
- în cazul în care atribuţii ale A.G.A. ordinare au fost hotărâte de A.G.A.
extraordinară şi invers (art. 111 şi art. 113), chiar dacă este întrunit cvorumul minim de
prezenţă şi de deliberări, specific celei ce trebuia corect să o adopte, neoperând o
conversie a actelor juridice.
De asemenea, în această categorie trebuie incluse şi încălcarea drepturilor
intangibile ale acţionarilor.
b) hotărârile sunt contrare ordinii publice şi bunelor moravuri
Cazuri de nulitate relativă. Enumerăm în acest sens următoarele situaţii:
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- când hotărârea a fost luată cu votul unui acţionar al cărui consimţământ a fost
viciat, fără de care nu se poate forma cvorumul minim pentru deliberare
- când hotărârea este luată de acţionari care nu au capacitate legală sau care nu au
fost reprezentate legal (art. 125)
- când majorarea capitalului social s-a făcut cu încălcarea dreptului de preferinţă sau
a condiţiilor de exercitare a acestuia (art. 216 alin. 3)
- când hotărârea este contrară intereselor societăţii
Câteva precizări se impun cu privire la acest ultim motiv, întrucât în anumite situaţii
legiuitorul a limitat posibilitatea atacării hotărârii pentru un astfel de motiv.
Spre exemplu, art. 127 obligă pe acţionarul ce are un interes contrar aceluia al
societăţii să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune, în caz contrar acesta este
răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut
majoritatea cerută.
Observăm că încălcarea obligaţiei de a se abţine de la deliberare a acţionarului ce
are un interes contrar aceluia al societăţii nu conduce la anularea hotărârii, ci doar atrage
răspunderea acestuia pentru daune cauzate societăţii.
Cum putem să împăcăm cele două situaţii: adică pe de o parte este normal ca o
hotărâre ce este contrară societăţii să poată fi anulată, dar pe de altă parte acest art. 127
sancţionează acţionarul doar sub aspectul răspunderii pentru daunele pricinuite societăţii.
Putem spune că hotărârea care este contrară intereselor societăţii va putea fi anulată
doar dacă situaţia care prejudiciază societatea nu are legătură cu un acţionar? Spre
exemplu, dacă se votează încheierea unui contract de închiriere a unor active importante
cu o societate în care are interese un acţionar al celei dintâi societăţi, hotărârea nu va
putea fi anulată chiar dacă perioada şi nivelul al chiriei dezavantajează societatea
locatoare. Dimpotrivă, dacă nu există nici un interes al vreunui acţionar, este posibilă
formularea unei acţiuni în anulare.
Ni se pare că legiuitorul în acest caz a încurcat sancţiunile; ni se pare potrivit ca
tocmai acolo unde un acţionar a votat în sensul încheierii contractului păgubos să poată fi
posibilă promovarea unei acţiuni în anulare; acesta cu atât mai mult, cu cât influenţa
acestui acţionar nu trebuie rezumată doar la votul său.
Nu cumva dificultatea în care se află societatea este şi mai mare? Plecând de la
această formulare a textului de lege, poate fi tentat vreun acţionar în cazul în care să
susţină că are un interes la societatea locatoare, doar ca să facă inadmisibilă acţiunea
pentru motivul acesta? Tocmai având în vedere sancţiunea, poate chiar un acţionar
majoritar sau semnificativ, trecând peste interdicţia legală, să considere o soluţie bună
încheierea unui astfel de contract.
Cum putem detecta interesul contrar societăţii? Cum apreciază judecătorul un astfel
de motiv? Interesul este evident al acţionarului şi în acelaşi timp acesta face să
prejudicieze societatea. În doctrină, sub aspectul formulării şi efectelor, se analizează art.
127 în comparaţie cu art. 82; observăm că la acest ultim articol, legiuitorul a
circumstanţiat interesul contrar şi este şi uşor de probat: asociaţii nu pot lua parte, ca
asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de
activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în acelaşi fel de comerţ sau
într-unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi. Observăm că în cazul art.
127 o astfel de circumstanţiere nu există, ceea ce face dificilă interpretarea unui astfel de
motiv.
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- când au fost încălcate dispoziţii speciale ale actului constitutiv, altele decât cele
care atrag nulitatea absolută; spre exemplu, intră în această categorie nerespectarea
dispoziţiilor referitoare la administrarea corporatistă (corporate governance) dacă sunt
incluse de societăţile cotate la categoria PLUS a B.V.B. în propriile acte constitutive1
Nulitate totală şi nulitate parţială. Deşi art. 132 nu prevede expres nici o referire
la întinderea efectelor nulităţii, totuşi o astfel de interpretare se impune în funcţie de
motivul invocat. O astfel de interpretare este cu atât mai necesară în cazul cererii de
suspendare, când deşi motivul nerespectării priveşte un interes personal sau doar un punct
al hotărârii, ar fi în detrimentul acţionarilor şi societăţii să se suspende executarea tuturor
punctelor hotărâte, aspecte pe care însă le analizăm la cererea de suspendare.
Această interpretare o impune chiar legiuitorul, odată ce a înţeles să reglementeze şi
nulitatea absolută şi nulitatea relativă, adică a întrezărit posibilitatea încălcării şi a unor
interese personale, dar şi interese de ordine publică, astfel că şi întinderea efectelor
nulităţii trebuie raportată la motivul invocat. Aşadar, criteriul cantitativ face diferenţa
între nulitatea totală şi nulitatea parţială.
Nu trebuie adus în discuţie ca şi contraargument caracterul social al acţiunii,
întrucât ar însemna să alterăm distincţia de bază între cele două categorii de nulităţi:
interesul protejat. În concluzie, vom fi în prezenţa unei nulităţi totale a hotărârii A.G.A.
ori de câte ori motivul influenţează toate punctele hotărâte (spre exemplu, nerespectarea
dispoziţiilor privitoare la publicitatea convocării), tot astfel vom fi în prezenţa unei
nulităţi parţiale când efectele motivului invocat se răsfrânge doar a unor aspecte din
hotărârea atacată.
Încălcări ale legii care nu atrag nulitatea hotărârii. Hotărârile luate de
adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea
dispoziţiilor art. 161 alin. 2 şi ale art. 39 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor
cuprinse în acele articole (art. 277 alin. 2).
Câteva cazuri de încălcarea a Legii nr. 31/1990 care nu atrag nici nulitatea
absolută, nici nulitatea relativă. Cu privire la încălcarea anumitor dispoziţii, legiuitorul
a stabilit sancţiunea în mod expres, astfel că în aceste cazuri a fost exclusă invocarea
nulităţii relative sau a nulităţii absolute. Cu titlu de exemplu:
- când acţionarul deşi are într-o anumită operaţiune, fie personal, fie ca mandatar,
un interes contrar aceluia al societăţii, trebuie să se abţină de la deliberări; într-un astfel
de caz acţionarul vinovat de încălcarea acestor dispoziţii este răspunzător de daunele
produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută2 (art. 127).
Aşadar, în acest caz legiuitorul a prevăzut expres sancţiunea în caz de încălcare a
dispoziţiei, astfel că nu considerăm că hotărârea adunării luată cu încălcarea art. 127
poate fi anulată; în sens contrar celor susţinute de noi, unele instanţe3 au apreciat, spre
exemplu, că hotărârea de majorarea prin aporturi în natură a căror supraevaluare a
prejudiciat pe unii acţionari şi a profitat unuia, care trebuia să se abţină de la vot, este
lovită de nulitate;
1

Gh. Piperea, op. cit., p. 586.
În acest sens Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 211/Ap./C din 28 octombrie 2004, citată de Doina
Grigoraş, Jurisprudenţa comercială a Curţii de Apel Braşov, în R.D.C. nr. 12/2005, pp. 175-177.
3
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dec. nr. 4619 din 29.11.2003, în R.D.C. nr. 4/2005, pp. 164-167.
2
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- când dreptul de vot este cedat, sancţiunea nulităţii absolute nu vizează hotărârea
adunării, ci priveşte convenţia prin care s-a hotărât exercitarea într-un anumit fel a votului
(art. 128)1.
Termen. Acţiunea în anulare se formulează în termen de 15 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (art. 132 alin. 2). Termenul de
15 zile este un termen de prescripţie extinctivă. Când se invocă motive de nulitate
absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice
persoană interesată.
Chiar dacă în privinţa naturii juridice a termenului de 15 zile nu există unanimitate,
totuşi majoritatea opiniilor exprimate în doctrină şi în hotărârile judecătoreşti2, este în
sensul considerării acestuia ca un termen de prescripţie, iar nu ca termen de decădere.
Curtea de Casaţie3 reţinea că termenul de 15 zile, fie că ar fi socotit ca termen de
prescripţie, fie că ar fi socotit ca termen de decădere, nu poate să privească acţiunile
contra hotărârilor generale nestatutare, neconvocate, intentate de acţionarii lipsă, pentru
că respectiva convocare fiind o formalitate substanţială în opera de elaborare a voinţei
colective a asociaţilor exprimată prin hotărâre, lipsa acestei convocări face ca adunarea să
nu existe ca organ de formare şi exprimare a acelei voinţe colective, iar hotărârea luată de
o astfel de adunare este lovită de nulitate absolută, pentru cauză de inexistenţă, care nu
poate fi acoperită prin trecerea timpului cuprins în vreun termen oarecare, inacţiunea
asociaţilor înlăuntrul acelui termen neputând să valideze ceea ce nu există.
S-a mai susţinut4 că în cazul acţiunii în anulare a hotărârii A.G.A. nu suntem în
prezenţa valorificării unor pretenţii patrimoniale legate de un act juridic nul pentru care
dreptul la acţiune se naşte la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se constată
nulitatea acelui act, astfel că acţiunea în anularea unei hotărâri AGA nu se poate formula
de cât în termenul special prevăzut de art. 132 alin. 2, iar nu în termenul generale de
prescripţie prevăzut de Decretul nr. 167/19585.
Formularea acţiunii înaintea publicării hotărârii A.G.A. Totuşi, acţiunea în
anulare poate fi introdusă şi înainte de publicarea hotărârii adunării generale, neexistând
raţiuni pentru respingerea acesteia ca prematur introdusă6. Pentru respingerea acţiunii în
anulare ca prematur introdusă, într-o decizie7, s-a invocat lipsa de interes a reclamantului,
odată ce nepublicându-se în Monitorul Oficial ele nu pot fi executate (art. 131 alin. 5 –
articol abrogat în prezent). Considerăm că acţionarul nu trebuie să justifice un interes,
prezumându-se existenţa acestuia, astfel că momentul naşterii dreptului la acţiune este
momentul la care a aflat de existenţa hotărârii8, iar dacă a fost prezent la adunare,
momentul este chiar data la care s-a luat hotărârea. Stabilind că termenul de 15 zile curge
de la data publicării în Monitorul Oficial, legiuitorul a stabilit momentul de la care curge
1

În sensul că astfel de hotărâri sunt lovite de nulitate relativă a se vedea Sorin David, op. cit., p. 401.
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia comercială, dec. Nr. 1979/2000, în Culegere de practică judiciară
comercială 2000-20001, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 193
3
Curtea de Casaţie, secţia a III-a, decizia nr. 740/1947, în Practică judiciară în materie comercială, vol.
II, Ed. Lumina, Bucureşti, 1991, p. 114
4
Cristian Gheorghe, Voinţa ascoaiţilor şi voinţa socială în funcţionarea societăţilor comerciale (II),
R.D.C. nr. 6/2001, p. 99.
5
Curtea Supremă de Justiţie, secţia comercială, decizia nr. 249/1997, în Buletinul Jurisprudenţei,
Culegere de decizii pe anul 1997, Ed. Argessis, 1998, p. 406
6
Cristian Duţescu, op. cit., pp. 253-255.
7
În acest sens C.S.J. dec. Nr. 1474 din 28.02.2002, în R.D.C. nr. 1/2004, pp. 214-215.
8
În acelaşi sens şi Crenguţa Leaua, op. cit., p. 168.
2
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termenul de prescripţie. Opinia noastră este susţinută şi de caracterul social al acţiunii în
anulare şi de scopul acesteia, de formator al voinţei societăţii. De altfel, aşa cum am
susţinut, chiar societatea poate în această perioadă (până la publicarea hotărârii) să o
anuleze. Eventuala pasivitate a administratorilor nu constituie un motiv de „siguranţă”
pentru acţionar.
Un argument în favoarea opiniei noastre îl constituie dispoziţiile art. 131 alin. 5 care
prevăd ca şi condiţie a publicităţii cazul în care societatea deţine o pagină de internet
proprie, rezultatele trebuie publicate şi pe această pagină în termen de 15 zile de la data
adunării generale. Această modalitate se justifică, fiind rapidă şi facilă pentru a aduce la
cunoştinţa celor interesaţi hotărârile luate. Este adevărat că această modalitate nu face
opozabilă hotărârea faţă de terţi şi nici nu începe să curgă termenul pentru atacarea
hotărârilor prevăzute de art. 132 alin. 2. Însă, nu putem sublinia faptul că făcându-se
această publicitate, acţionarii pot formula acţiune în anulare, neexistând motive să se
considere acţiunea prematur introdusă, odată ce le-a fost adusă la cunoştinţă printr-un
mijloc legal de publicitate.
Observăm aşadar că intenţia legiuitorului este de facilita aducerea ei la cunoştinţa
celor interesaţi şi, mai mult, conform primei teze din art. 131 alin. 5, acţionarul poate
solicita el informarea cu privire la rezultatele votului. Poate în acest scop s-a făcut şi
modificarea art. 131 alin. 5 care până la Legea 441/2006 prevedea că hotărârile nu vor
putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de publicitate.
În privinţa terţilor care justifică un interes poziţia noastră este identică, anume chiar
dacă hotărâre A.G.A. nu s-a publicat aceştia pot să formuleze acţiune în nulitate.
Obligaţia stabilită prin art. 131 alin. 5 revine administratorilor, iar respectarea ei are
menirea de a proteja deopotrivă pe acţionari (în special pe cei absenţi), cât şi pe terţi.
Nerespectarea acestei obligaţii de către administratori, spre exemplu prin trecerea celor
15 zile pentru depunere la oficiul registrului, nu poate fi opusă terţilor care au aflat de
hotărârea respectivă care îi prejudiciază. În speţa mai sus citată, în fundamentarea
considerentelor, instanţa reţine că în măsura în care administratorul întârzie sau refuză
îndeplinirea obligaţiei de publicare a hotărârii adunării generale a acţionarilor, acţionarii
pot convoca adunarea generală pentru a decide promovarea acţiunii în răspundere a
acestora. Soluţia este nepotrivită şi greoaie, numai dacă avem în vedere că: priveşte doar
pe acţionari, nu şi pe terţi, şi în al doilea rând, o astfel de hotărâre atrage încetarea de
drept a mandatului administratorului (art. 155 alin. 4) şi nu este o soluţie prin ea înseşi,
odată ce adunarea generală astfel convocată nu decide cu privire la publicare. A nega
existenţa interesului unui terţ în promovarea unei acţiuni pe motiv de nepublicare,
înseamnă a lua în considerare o nerespectare a legii (nepublicarea conform art. 131 alin.
4) şi a dezavantaja o persoană prejudiciată care, probabil, va verifica săptămânal
Monitorul Oficial. Or, interpretarea trebuie să ofere accesul liber la justiţie al persoanei
prejudiciate.
Credem că interpretarea art. 131 alin. 4 şi 5 trebuie să fie în sensul că fără
respectarea acestor obligaţii terţii nu pot fi prejudiciaţi, astfel că se pot prevala de
nepublicarea lor, fără ca aceasta să însemne că nu pot formula acţiune în nulitate în
măsura în care au aflat de aceste hotărâri.
Competenţa. Fiind o acţiune comercială neevaluabilă în bani, competenţa de
soluţionare a acţiunii prevăzute de art. 132 revine din punct de vedere material
tribunalului conform art. 2 pct. 1 lit. a) C.pr.civ. , iar din punct de vedere teritorial potrivit

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR DE CREDIT

245

art. 15 C.pr.civ. competenţa revine tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul
societatea.
Competenţa este una absolută, iar litigiul nu poate fi soluţionat pe calea arbitrajului,
chiar dacă există convenţie arbitrală în acest sens, întrucât potrivit art. 340 C.pr.civ. pe
calea arbitrajului se pot soluţiona doar litigiile patrimoniale şi doar în privinţa cărora
părţile pot tranzacţiona.
Procedură. Cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată
prin administratori, respectiv prin directorat (art. 132 alin. 5).
Deşi în privinţa societăţii pe acţiuni nu există dubii, textul precizând clar în
contradictoriu cu cine se judecă o astfel de cerere, totuşi ne vedem nevoiţi să facem o
precizare sub acest aspect; este adevărat că această analiză ne-a fost prilejuită de o
decizie1 ce analiza situaţia unei hotărâri AGA la o societate cu răspundere limitată, însă
considerăm util punctul de vedere ce îl vom exprima. În această decizie se preciza faptul
că „o acţiune în constatarea nulităţii absolute a unei hotărâri A.G.A. poate fi formulată
atât în contradictoriu cu societatea emitentă, cât şi cu asociaţii acesteia, scopul prioritar
fiind acela de a se asigura opozabilitatea acesteia şi faţă de ceilalţi asociaţi participanţi la
adoptarea hotărârii contestate”. Trecând peste faptul că soluţionarea unei astfel de cereri
în contradictoriu şi cu asociaţii nu poate aduce vreo vătămare a părţilor, totuşi pentru
acurateţea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 şi neconturarea unei practici
judecătoreşti care s-ar putea dovedi greoaie când numărul acţionarilor este mai mare,
credem că este suficientă trimiterea făcută de art. 196 în sensul că dispoziţiile prevăzute
pentru societăţile pe acţiuni în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale,
se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată; nu în ultimul rând, nu trebuie uitat faptul
că hotărârea adunării generale este un act juridic ce emană de la un organ al societăţii,
conţinând o voinţă nouă, distinctă de cea a asociaţilor.
Dacă hotărârea este atacată de toţi administratorii, societatea va fi reprezentată în
justiţie de persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va
îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în
acest scop, va alege altă persoană.
Dacă au fost introduse mai multe acţiuni în anulare, ele pot fi conexate.
Cererea se va judeca în camera de consiliu. Cu privire la obligativitatea soluţionării
cererii în camera de consiliu, în teoria şi practica judecătorească există opinii
contradictorii. Potrivit primei opinii, susţinută şi de practica judecătorească2 şi la care
înţelegem să achiesăm şi noi, se susţine că această normă este imperativă, scopul fiind de
a proteja confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea societăţii3, astfel că hotărârea
pronunţată în şedinţă publică trebuie desfiinţată şi cauza rejudecată. Potrivit celei de a
doua opinii conturate în această problemă4, chiar dacă soluţionarea cererii s-a făcut în
şedinţă publică, hotărârea nu trebuie desfiinţată, aducându-se drept argumente faptul că,
dimpotrivă, publicitatea este menită a asigura o garanţie pentru bună judecată, astfel că
respectarea acesteia nu poate constitui un viciu al judecăţii. Motivul pentru care în unele
1
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 195 din 11 aprilie 2006, în Culegere
de practică judiciară în materie comercială 2006, vol. 1, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 31-33.
2
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 456 din 11 octombrie 2006, în
Culegere de practică judiciară în materie comercială 2006, Vol. 1, Ed. Wolters Kluwer, pp. 394-396.
3
Sorin David, în op. cit., p. 407; Crenguţa Leaua, op. cit., p. 181.
4
Marius Şcheaua, op. cit., p. 183.
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litigii este prevăzută soluţionarea în camera de consiliu nu este ca ele să fie judecate în
secret, ca şi garanţie al nedivulgării unor informaţii confidenţiale privind activitatea
societăţii, ci pentru o soluţionare mai rapidă. Într-o astfel de situaţie hotărârea este nulă
doar dacă prin soluţionarea cererii în şedinţă publică s-a pricinuit uneia din părţi o
vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârii conform art. 105 alin. 2
C.pr.civ.
Hotărârea. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menţionată în registrul
comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data
publicării, ea este opozabilă tuturor acţionarilor. Aşadar, admiterea acţiunii, chiar la
cererea unui singur acţionar profită tuturor acţionarilor.
Deşi Legea nr. 31/1990 nu prevede efectele hotărârii faţă de terţi, doctrina1 este
constantă în a aprecia că drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă în baza hotărârii
A.G.A. anulate, se menţin.
Instanţa se va pronunţa numai asupra anulării, neputând dispune convocarea unei
adunări generale, întrucât instanţa poate doar într-un singur caz să convoace AGA în baza
art. 119, care presupune întrunirea unor condiţii distincte de cele ale acţiunii în anulare:
acţiunea în anulare priveşte o hotărâre adoptată, dar considerată nelegală sau nestatutară,
pe când în cazul art. 119 se cere ca tocmai administratorul să refuze convocarea unei
AGA, astfel că nu s-a adoptat nici o hotărâre.
Suspendarea executării hotărârii A.G.A.
Temei juridic. O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere
instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate.
Plecând de la dispoziţiile art. 133 care reglementează exclusiv2 suspendarea
executării hotărârii adunării generale a acţionarilor, se observă că practica judecătorească
nu este unitară şi încă nu s-a conturat limita până la care judecătorul poate cerceta
temeinicia cererii, unele instanţe apreciind că pentru admiterea suspendării se cere o
condiţie unică, anume dovada înregistrării acţiunii în anulare sau nulitate, alte instanţe
apreciază că nu se pot analiza aspectele invocate în acţiunea în anulare şi, în fine, alte
instanţe consideră că admiterea cererii de suspendare trebuie să fie consecinţa îndeplinirii
mai multor condiţii, respectiv a celor prevăzute de art. 133 din Legea nr. 31/1990 şi art.
581 C.pr.civ.3
Este adevărat că judecătorul, soluţionând cererea de suspendare, nu poate analiza
fondul cauzei şi nici nu are posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării; aceasta nu
înseamnă că cererea de suspendare trebuie admisă automat, doar pe baza dovezii că a
formulat acţiune în anulare, singura condiţie prevăzută expres de art. 1324; uneori5 s-a
1

I.L. Georgescu, op. cit., p. 371.
În sensul că în privinţa suspendării hotărârii adunării se aplică exclusiv dispoziţiile art. 132 şi nu
dispoziţiile procedurale de drept comun a se vedea Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dec. nr. 2016 din
1.04.2003, în R.D.C. nr. 2/2005, pp. 226-227.
3
Cu privire la o prezentare a soluţiilor pronunţate de către instanţele judecătoreşti a se vedea Cristian
Jora, Aspecte privind admisibilitatea suspendării hotărârii adunării generale în cazul intentării acţiunii în
anularea acesteia, în R.D.C., nr. 6/2006, pp. 31-39.
4
Marius Şcheaua, op. cit., p. 185.
5
Curtea de Apel Bucureşti,, decizia nr. 365/2000, Culegere de practică judiciară, 2000-2001, Ed.
Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 224.
2
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considerat că este atributul exclusiv al instanţei de a aprecia asupra cererii de ordonanţă
preşedinţială, singura condiţie necesară şi suficientă pentru admisibilitatea acesteia fiind
dovada înregistrării la aceeaşi instanţă a unei acţiuni în anulare1.
Condiţii. Pe lângă necesitatea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 581
C.pr.civ., pe care urmează a le analiza distinct, din cuprinsul art. 133 rezultă existenţa a
altor două condiţii: în primul rând, reclamantul trebuie să dovedească existenţa pe rolul
aceleiaşi instanţe a unei acţiuni în anulare; cererea de suspendare se poate introduce
deodată cu acţiunea în anulare sau după înregistrarea acesteia din urmă; în al doilea rând,
reclamantul trebuie să dovedească, fie că este acţionar, depunând în acest scop, potrivit
art. 97, o acţiune dacă societatea a emis acţiuni în formă materială sau un certificat ce
atestă această calitate, fie, în cazul acţiunii 132 alin. 3 că este o persoană interesată şi
dovedeşte astfel calitatea procesuală activă.
Unele instanţe2 cu privire la acest al doilea aspect au considerat că atât timp cât
cererea de suspendare a executării hotărârii are un caracter accesoriu faţă de acţiunea
principală, urmează ca şi calitatea procesuală activă a reclamantului să se stabilească în
cererea principală. Nu putem împărtăşi acest punct de vedere, ci, dimpotrivă, achiesăm la
punctul de vedere exprimat în doctrină3 potrivit căruia în cazul introducerii unei cereri de
suspendare a executării hotărârii AGA este necesară şi dovada calităţii procesuale active,
odată ce cererea de suspendare este o cerere de chemare în judecată de sine stătătoare,
instanţa trebuind să analizeze îndeplinirea tuturor condiţiilor de exercitare a acţiunii.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 581 C.pr.civ. Considerăm că admiterea
cererii de suspendare trebuie să fie consecinţa cercetării condiţiilor generale de
admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale stabilite de art. 581 C.pr.civ., concluzie ce se
desprinde uşurinţă din art. 133 alin. 1, odată ce legiuitorul a înţeles să trimită la calea
specială a ordonanţei preşedinţiale. Legiuitorul prin art. 133 alin. 1 nu a creat o procedură
separată prin care să se tindă la suspendarea hotărârii AGA, ci dimpotrivă, făcând
trimitere la ordonanţa preşedinţială, a înţeles să fie aplicabile toate condiţiile art. 581
C.pr.civ.4 Totodată, instanţa de judecată trebuie să analizeze şi condiţiile generale de
exercitare a acţiunii, respectiv calitate, capacitate, interes.
În primul rând, reclamantul trebuie să dovedească urgenţa, a cărei existenţă se
apreciază la momentul pronunţării hotărârii de suspendare, iar în al doilea rând trebuie
analizată aparenţa dreptului reclamantului. Urgenţa suspendării nu este prezumată de
către textul de lege, iar în măsura în care prin cererea de suspendare au fost invocate
aspecte ce ar justifica suspendarea, acestea trebuie dovedite; este adevărat că în anumite
situaţii, posibilitatea dovedirii este redusă sau, dimpotrivă, urgenţa rezultă din conţinutul
hotărârii adoptate, cum ar fi, spre exemplu, suspendarea unei hotărâri de divizare a
societăţii5.
1

Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 281.
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia 778/2003, în Revista Română de Dreptul
Afacerilor nr. 11-12/2003, p. 170.
3
Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 282.
4
Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 933/2004, în Culegere de practică judiciară comercială pe anul
2003 a Curţii de Apel Bucureşti, Ed. Brilliance, 2005, p. 424.
5
Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 282.
2
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Nu credem că este îndeplinită condiţia urgenţei dacă dreptul reclamantului poate fi
protejat prin alte mijloace prevăzute de Legea nr. 31/1990. Nu însemnă că protejarea
trebuie să fie efectivă, ci este suficientă existenţa unei alte căi de protejare a dreptului
reclamantului. O astfel de soluţie se sprijină pe caracterul social al acţiunii în anulare şi că
dacă există şi o altă posibilitate de protejare a dreptului reclamantului, nu se justifică
suspendarea unei hotărâri A.G.A. ce afectează toţi acţionarii şi activitatea societăţii. Spre
exemplu, cazul acţiunii în anulare a unei hotărâri A.G.A. pe motiv că a fost luată fără
respectarea dreptului la informare prin nepunerea la dispoziţie a unor documente
importante şi în legătură cu ordinea de zi, situaţie în care, în măsura prezentării lor,
adunarea ar fi putut lua o altă hotărâre. Considerăm că în acest caz cererea de suspendare
trebuie respinsă, întrucât presupusa informaţie neprezentată nu este supusă pierderii şi
nici dreptul la informare nu este afectat, reclamantul având la dispoziţii modalităţi
specifice de protejare a acestui drept, cum ar fi, spre exemplu, art. 135-136 din Legea nr.
31/1990.
Tot pentru argumentul arătat mai sus, adică existenţa unei dispoziţii ce protejează
dreptul reclamantului, trebuie respinsă cererea de suspendare formulată de un acţionar, ce
deţine acţiuni dintr-o categorie specială, împotriva unei hotărâri A.G.A. prin care s-au
modificat drepturile şi obligaţiile acelei categorii de acţiuni, iar până la data introducerii
cererii nu fusese aprobată de adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din respectiva
categorie. Cu privire la acest exemplu, art. 116 alin. 1 stabileşte că efectele unei astfel de
hotărâri se produc numai după aprobarea lor şi de adunarea specială a deţinătorilor de
acţiuni din acea categorie, situaţie în care reclamantul nu dovedeşte un posibil prejudiciu,
caz în care nu este îndeplinită condiţia urgenţei.
Măsura suspendării este provizorie, ea putând să producă efecte cel mult până la
soluţionarea pe fond a acţiunii în anulare. Că măsura este una provizorie, rezultă şi din
formularea textului art. 133 alin. 1 care precizează imperativ că cererea de suspendare se
solicită odată cu intentarea acţiunii în anulare. În lipsa acestei precizări, măsura
suspendării nu ar mai fi fost legată de depunerea acţiunii în anulare şi caracterul temporar
al măsurii nu ar mai fi fost întrezărit, odată ce reclamantul nu ar mai fi fost obligat să
introducă şi o acţiune în anulare. Pentru aceleaşi motive nici formularea cererii de
suspendare independent de depunerea acţiunii în anulare, nu este posibilă.
Aprecierea în soluţionarea cererii are ca punct de plecare aparenţa pe care se
sprijină hotărârea A.G.A. atacată, întrucât în considerentele hotărârii judecătorul trebuie
să se abţină de la a face referire la fondul cauzei; spre exemplu, ori de câte ori se impune
necesitatea interpretării unor clauze statutare referitoare la convocarea adunării şi la
condiţiile de cvorum, clauze al căror mod de redactare dă naştere la interpretări, aparenţa
dreptului nu poate fi analizată pe calea specială şi sumară a ordonanţei preşedinţiale1.
Aceasta nu însemnă că în soluţionarea cererii de suspendare nu se vor avea
condiţiile generale de admisibilitate ale acţiunii în anulare sau nu se va analiza sub nici o
formă aparenţa dreptului2.
1
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 1596/2005, apud Cristina Cucu,
Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 285
2
V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997,
p. 494.
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Totodată, considerăm că sunt motive de respingere a cererii de suspendare
următoarele: acţiunea în anulare este inadmisibilă (acţiunea în anulare este formulată de
un administrator împotriva unei hotărâri prin care fusese revocat din această funcţie) sau
acţiunea în anulare este tardiv formulată sau reclamantul fiind prezent la adunare s-a
abţinut de la vot etc.
Dezbaterea subiectului face să se mai nască unele întrebări: Poate societatea,
observând că soluţionarea acţiunii în anulare este tergiversată, să înlăture efectele
suspendării provizorii? Care sunt măsurile pe care le poate dispune judecătorul în
soluţionarea cererii de suspendare?Poate judecătorul să intervină în viaţa societăţii?
În soluţionarea cererii de suspendare trebuie avut în vedere şi motivul de anulare
invocat de reclamant. Cercetarea acestui motiv trebuie să fie generică, fără o analiză în
contextul adunării generale respective, căci în acest caz judecătorul ar soluţiona fondul,
ceea ce nu este admisibil pe calea ordonanţei preşedinţiale. Cu alte cuvinte trebuie stabilit
în funcţie de motivul invocat dacă nulitatea este totală sau parţială. Astfel, dacă
reclamantul invocă ca motiv convocarea adunării fără respectarea publicităţii stabilite de
117 alin. 3, evident că motivul planează asupra tuturor aspectelor hotărâte. Dimpotrivă,
dacă reclamantul a invocat ca motiv de nulitate absolută, spre exemplu, majorarea
capitalului social fără acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor existenţi (art. 216 alin.
2), este firesc ca suspendarea hotărârii A.G.A. să privească numai acest punct din
hotărâre, executarea celorlalte aspecte hotărâte neputând fi suspendată. Considerăm că în
acest caz chiar dacă reclamantul în cererea de suspendare solicită generic suspendarea
hotărârii A.G.A., judecătorul poate să pună în vedere să-şi precizeze cererea, în caz
contrar putând respinge cererea de suspendare, tocmai ca urmare a analizei condiţiilor de
admisibilitate prin raportare la toate punctele din hotărâre. Neadmiţând o astfel de soluţie
s-ar da posibilitate acţionarilor să-şi exercite abuziv drepturile şi să fie afectată activitatea
societăţii, deşi motivele invocate de ei nu privesc decât în parte hotărârea. Cu alte cuvinte
trebuie să existe o corespondenţă directă între dispoziţia încălcată, interesul ocrotit şi
partea din hotărâre luată cu această încălcare. Nulitatea parţială trebuie înţeleasă în sens
cantitativ.
Prevalenţa interesului social. Chiar presupunând că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 133 şi 581 C.pr.civ. şi s-a conturat aparenţa drepturilor invocate ori cu
uşurinţă se observă aspectele de nelegalitate, totuşi primează interesul societăţii, adică în
măsura în care formularea cererii de suspendare are loc în condiţii ce conduc la
imposibilitatea desfăşurării activităţii societăţii, urmează ca suspendarea să fie respinsă.
În speţă1, în cazul unei cereri de suspendare a unei hotărâri prin care s-au numit
administratorii, în condiţiile în care acţionarii care au formulat cererea nu au dat relaţii
privind valabilitatea vechiului mandat şi durata acestuia, prin admiterea cererii societatea
ar fi în imposibilitate să-şi desfăşoare activitatea în lipsa unui administrator cu mandat
valabil
Termen. Termenul de prescripţie de 15 zile stabilit de art. 132 pentru acţiunea în
anulare nu se aplică şi în cazul cererii de suspendare, astfel că reclamantul poate formula
o astfel de cerere, fie odată cu acţiunea în anulare, fie ulterior depunerii acesteia din urmă,
1

Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 13600/2004 apud Cristina Cucu,
Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 283.
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chiar peste termenul de 15 zile calculat de la data publicării hotărârii în Monitorul
Oficial1.
Procedura de soluţionare. Cererea de suspendare se judecă în camera de consiliu
în contradictoriu cu societatea, condiţie ce rezultă din dispoziţiile art. 132 alin. 9 care
stabilind că cererea în anulare se soluţionează în camera de consiliu, pentru identitate de
motive şi cererea de suspendare se va soluţiona în aceleaşi condiţii. În doctrină2 a fost
exprimată şi opinia că soluţionarea cererii de suspendare trebuie să se facă în şedinţă
publică, deoarece regula este cea a judecării în şedinţă publică, regulă consacrată de art.
121 alin. 1 C.pr.civ., judecata în camera de consiliu fiind permisă doar dacă legea o
prevede expres. Credem că această din urmă opinie nu poate fi primită, odată ce
legiuitorul a statuat în privinţa acţiunii în anulare că se va judeca în camera de consiliu,
soluţie justificată prin prisma accelerării soluţionării litigiului, dar şi pentru păstrarea unui
climat favorabil activităţii comerciale a societăţii aflate în proces, prin nedezbaterea în
şedinţă publică a unor informaţii importante; de altfel, admitem că în cadrul adunării
AGA nu pot participa terţe persoane, tocmai pentru a nu se divulga anumite informaţii,
astfel că regula este că acţionarii sunt reprezentaţi de alţi acţionari, condiţii în care ar fi
absurd să admitem că doar pentru simplul motiv că s-a formulat o cerere de suspendare a
executării unei hotărâri AGA, judecata se poate face în şedinţă publică.
S-a considerat că la soluţionarea cererii de suspendare trebuie citaţi şi
administratorii3, invocându-se ca argument art. 132 alin. 5, care prevede că societatea este
reprezentată prin administratori. Nu credem că se impune o astfel de soluţie avându-se în
vedere pe lângă argumentul reţinut şi de autorul citat, anume că legea nu prevede expres o
astfel de cerinţă, şi argumente de ordin practic, care ar îngreuna soluţionarea unor astfel
de cereri, dacă ne gândim că unele societăţi pe acţiuni au consilii de administraţie cu un
număr mare de membri. Nu trebuie uitat că obligaţia administratorilor de reprezentare a
societăţii are o natură legală şi credem că art. 132 alin. 5 a fost introdus, deşi are un
caracter redundant, în mod intenţionat, tocmai pentru a preciza expres, pentru a întări că
în astfel de litigii, unde reclamanţii sunt chiar acţionarii, uneori acţionari importanţi,
trebuie asigurată reprezentarea şi apărarea societăţii prin administratori.
Obiectul cererii de suspendare. Aşa cum am mai precizat, pe calea acţiunii în
anulare pot fi atacate hotărârile A.G.A., precum şi deciziile consiliului de administraţie,
respectiv directoratului, numai dacă aceste decizii au fost luate în exercitarea atribuţiilor
delegate de adunarea generală extraordinară conform art. 114.
În privinţa anulării deciziilor ce au alt conţinut decât cel stabilit expres de art. 114,
cererea de suspendare este inadmisibilă, întrucât în astfel de cazuri adunarea generală a
acţionarilor poate reveni asupra deciziilor luate de consiliului de administraţie, respectiv
directorat.
Cu toate acestea în doctrină4 s-a încercat fundamentarea posibilităţii atacării
deciziilor consiliului de administraţie (ce conţin alte atribuţii decât cele stabilite de art.
114) plecând de la situaţia că adunarea generală a acţionarilor chiar dacă este organul
suprem ce poate cenzura deciziile consiliului de administraţie, totuşi funcţionarea acestuia
1

Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a comercială, sentinţa 1234/2005, apud Cristina Cucu, MarilenaVeronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 284.
2
Cristina Cucu, Marilena-Veronica Gavriş, Cătălin-Gabriel Bădoiu, op. cit., p. 287.
3
Sorin David, în op. cit., p. 411.
4
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 420 şi urm.
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este greoaie, dacă avem în vedere faptul că operaţiunea de convocare şi deliberare
presupune îndeplinirea mai multor condiţii şi o perioadă de timp destul de mare. Există
situaţii în care, pentru a se împiedica executarea unor decizii cu urmări grave pentru
societate şi acţionari, calea formulării unei acţiuni judecătoreşti s-ar impune.
Jurisprudenţa1 a respins astfel de cereri, reţinând că adunarea generală este organul
suprem, care decide asupra oportunităţii deciziilor consiliului de administraţie, iar pe de
altă parte legea oferă un sistem de garanţii pentru acţionarii minoritari cu respectarea
anumitor condiţii, evitându-se astfel tulburarea societăţii prin promovarea fără restricţii a
unor acţiuni pentru anularea oricărui act al administratorilor.
Dacă în privinţa anulării deciziilor consiliului de administraţie doctrina şi practica
judecătorească sunt ferme în sensul inadmisibilităţii unei astfel de acţiuni, nu aceiaşi este
poziţia şi în cazul formulării cererii de suspendare a deciziilor consiliului de
administraţie. Se are în vedere suspendarea acelor decizii a căror executare ar conduce la
grave prejudicii, la situaţii ireparabile. Sunt juste argumentele ce sprijină opinia
inadmisibilităţii cererii în anulare şi nici de suspendare a deciziilor consiliului de
administraţie, însă nu trebuie sub justificarea existenţei ierarhiei organelor societare, să
punem în primejdie chiar fiinţa societăţii comerciale. Adică cu alte cuvinte, tocmai pentru
că s-a ajuns la o anumită situaţie contradictorie între actele administratorilor şi interesele
unor acţionari, se impune cel puţin suspendarea acestora până când organul suprem poate
cenzura astfel de acte. Dacă nu am admite această opinie, posibilitatea oferită de lege
(convocarea AGA) este una justă, dar greoaie care nu face faţă unei situaţii contradictorii
din societate. Ţinând cont de aceste argumente, precum şi cu întrunirea celorlalte condiţii
ale unei astfel de cereri, nu vedem de ce instanţele nu ar putea admite astfel de cereri.
Evident, aşa cum s-a reţinut2, examenul oportunităţii măsurii să fie dintre cele mai severe,
căci numai în cazuri grabnice, intervenţia instanţei este legitimă.
Sub acest aspect al admisibilităţii suspendării deciziilor consiliului de administraţie,
sunt relevante două decizii din perioada interbelică
Astfel, argumentele Tribunalului Ilfov pentru respingerea unei astfel de cereri de
suspendare sunt următoarele:3.
„Considerând că în conformitate cu acest text se poate cere suspendarea deciziilor
adunărilor generale, atunci când se constată că s-au încălcat în mod învederat statutele sau
legea.
Considerând că nu se poate recurge la această cale de suspendare a deciziilor
consiliului de administraţie pentru care legiuitorul a reglementat în mod special calea
prevăzută de art. 154 şi 155 C.com. care îndrituieşte tribunalul şi nu pe preşedinte – de a
lua măsuri urgente în caz de abateri şi nereguli grave – până când se va întruni adunarea
generală convocată în mod special.
Considerând că pentru deciziile consiliului de administraţie nu se poate cere
examenul tribunalului în ceea ce priveşte legalitatea deciziilor, numai adunarea generală
fiind chemată a decide în ultim resort, utilitatea sau oportunitatea măsurilor luate de
1

În sensul adminsibilităţii unei astfel de acţiuni a se vedea C. Cas. III, decizia nr. 257 din 19 august
1920, apud I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 412.
2
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 423.
3
Tribunalul Ilfov Secţia I-a comercială sentinţa din 19 februarie 1934, apud I.L. Georgescu, op. cit.,
p. 422.
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consiliu, deciziile acesteia putând fi deduse ulterior examenului tribunalului pe calea
indicată de articolul 165 Cod comercial;
Considerând că a decide astfel este a se zdruncina mersul operaţiunilor unei
societăţi anonime pentru măsuri foarte frecvente , deci prin atacarea repetată la intervale
scurte a acestor măsuri de administraţie curentă, pe când limitarea codului art. 165 C.com.
numai la dispoziţiile adunării generale, restrânge implicit putinţa de a abuza, prejudiciind
mersul societăţii;
Considerând că dacă ar fi întemeiată, părerea că se pot ataca pe cale art. 165 C.com.
deciziile consiliului de administraţie, s-ar eluda condiţiile impuse de art. 154 şi art.155
C.com. menite tocmai a restrânge putinţa de a tulbura realizarea hotărârilor consiliului,
întrucât art. 165 C.com. este deschis oricărui acţionar, nu numai acelora – care justifică
proprietatea unei zecimi din capitalul social – pentru care îndatorirea cenzorilor,
prevăzută în art. 154 C.com. să fie obligatorie sau proprietatea unei optimi pentru a putea
cere tribunalului intervenţia sa în conformitate cu disp. art.155 C.com.
Considerând că consiliul de administraţie deţine mandatul său de la adunarea
generală şi aceasta singură este în drept a-i cenzura actele cu excluderea fiecărui acţionar
în parte, care poate, aşa cum am arătat mai sus, să tulbure oricând intempestiv mersul
societăţii”.
În sens contrar, Curtea de Casaţie1, reţine:
”Considerând că, conform art. 165 C.com. orice asociat se poate opune deciziilor
luate de adunarea generală, când deciziile sunt învederat contrarii actului constitutiv şi
statutului legal, că dacă orice acţionar are acest drept când este vorba de deciziile adunării
generale, a fortiori, au acest drept când decizia este luată de consiliul de administraţie,
delegatul adunării generale, sau de un uzurpator al delegării date altui consiliu de
administraţie”.
Tot în sprijinul admisibilităţii cererii de suspendare, Tribunalul Ilfov2, avea
următorul punct de vedere
„Considerând că decizia Consiliului de Administraţie nu poate fi atacată pe calea
art. 165 C.com., care dă dreptul oricărui acţionar al unei societăţi anonime să ceară
suspendarea executării deciziilor adunării generale, când se învederează călcarea vreunei
dispoziţii din statute sau din lege;
Considerând că în adevăr, deciziile consiliului de administraţie sunt cenzurabile
numai de adunarea generală a unei societăţi ai cărei mandatari sunt administratorii şi de
tribunal direct în condiţiile art. 155 C.com., când se constată nereguli grave, în
administrarea societăţii;
Considerând însă că atunci când măsurile reclamate de la justiţie implică o urgenţă
specială care nu comportă termenele şi procedura dreptului comun – fie acţiunea în
anulare a unei dispoziţiuni statuare şi prin consecinţă a unei decizii a consiliului, aşa cum
arată a se petrece lucrurile în speţă, fie chiar şi pentru procedura ea însăşi specială şi
destul de urgentă prevăzută de art. 155 C.com., nimic nu se opune a se deduce faptele
preşedintelui tribunalului, pe cale excepţională a art. 66 bis, ca să anticipeze soluţia de
drept comun, care cade în competenţa tribunalului din care el face parte;
1

Curtea de Casaţie, Secţia a III-a, decizia nr. 257 din 19 august 1920, apud I.L. Georgescu, op. cit.,
vol. II, p. 422.
2
Apud I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 423.
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Considerând că în principiu se pot ivi cazuri în care faptele să reclame o
interevenţie a justiţiei mai urgentă, mai imediată, decât aceea pe care tribunalul o poate
face pe calea art. 155 C.com., admisibilitatea principală a aplicării art. 66 bis nu se poate
contesta”
Cauţiunea. Art. 133 alin . 2 stabileşte că „preşedintele, încuviinţând suspendarea,
poate obliga pe reclamant la o cauţiune”.
În general, plata unei cauţiuni are rolul de a garanta acoperirea prejudiciului cauzat
societăţii în cazul în care acţiunea în anulare este respinsă sau, în anumite cazuri,
necesitatea obligării reclamantului la plata cauţiunii se justifică când nelegalitatea
hotărârii nu este evidentă1 sau cu mai bine spus pentru „a frâna cererile temerare"2.
Din art. 133 alin. 2 rezultă că obligarea la plata cauţiunii este posibilă doar în
cazurile în care s-a admis cererea de suspendare şi chiar şi în această ipoteză obligarea
reclamantului la o cauţiune nu este obligatorie, ci este la îndemâna instanţei să aprecieze
oportunitatea acesteia în funcţie de natura speţei. Aşadar, din redactarea textului de lege
rezultăm clar că obligarea la plata cauţiunii este urmarea admiterii cererii de suspendare,
căci numai „încuviinţând suspendarea, poate obliga...la o cauţiune”.
În concluzie, instanţa nu poate pune în vedere reclamantului ca până la luarea în
pronunţare a cauzei să plătească o cauţiune3.
Dispoziţiile citate nu stabilesc un cuantum al cauţiunii, acesta urmând a fi stabilit de
instanţă, ţinând seama de împrejurări şi de faptul că acţiunea în anulare are un caracter
social, adică chiar dacă este promovată de un acţionar, efectele se răsfrâng asupra tuturor
acţionarilor. Totodată, se va avea în vedere la stabilirea cauţiunii, faptul că acţiunea în
anulare este neevaluabilă, chiar dacă efectele vizează indirect aspecte patrimoniale;
această susţinere nu trebuie să conducă la stabilirea unei cauţiuni modice, ci dimpotrivă
acesta să fie o reală despăgubire pentru întârzierea executării hotărârii A.G.A. Legiuitorul
a lăsat la latitudinea instanţei, în temeiul rolului activ al judecătorului în procesul civil,
obligarea reclamantului la depunerea unei cauţiuni şi la stabilirea cuantumului acesteia.
Instanţa de judecată este singura în măsură să aprecieze asupra cuantumului cauţiunii în
raport de împrejurările existente în speţă4.
În acest sens, într-o decizie a Curţii de Apel Bucureşti5 s-a reţinut că pe calea cererii
de suspendare provizorie a executării hotărârii A.G.E.A. nu se pot dezbate probleme de
fond şi nu se pot cenzura apărări de fond, eventuala legalitate sau nelegalitate vădită a
hotărârii putând fi avută în vedere de instanţă numai cu ocazia stabilirii cauţiunii în
sarcina reclamanţilor care urmăresc suspendarea provizorie a executării hotărârii
acţionarilor.

1

C.S.J. secţia comercială, dec. Nr. 4418/2001, în Buletinul Jurisprudenţei 1990-2003, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2004, p. 341.
2
I.L. Georgescu, op. cit., p. 373.
3
În sens contrar, instanţa de judecată a respins cererea de suspendare în condiţiile în care a stabilit
cuantumul cauţiunii, iar reclamanta nu s-a prezentat la judecarea pricinii, deşi fusese legal citată (C.S.J.,
Secţia comercială, decizia nr. 4418/2001, în Curierul Judiciar nr. 12/2002, p. 72).
4
Curtea Constituţională, decizia nr. 107/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 318 din 10 aprilie
2006.
5
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 2410 din 19 septembrie 2006, în
Culegere de practică judiciară în materie comercială 2006, vol. 1, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pp. 470-474.
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Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile art. 133 conţin norme de procedură a
căror stabilire este de competenţa autorităţii legiuitoare conform art. 126 alin. (2) din
Constituţie. Aceste dispoziţii legale permit instanţei de judecată, ţinând seama de
circumstanţele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual şicanatoriu al cererii de
suspendare a hotărârii adunării generale atacate şi să stabilească, totodată, o cauţiune de
natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor
procesuale. De asemenea, depunerea cauţiunii constituie o garanţie, în sensul că, în urma
respingerii acţiunii în anulare a hotărârilor luate de adunarea generală a acţionarilor,
partea interesată va putea cere şi obţine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită
întârzierii executării hotărârii respective.
Recursul împotriva ordonanţei de suspendare. Art. 133 alin. 3 prevede că
împotriva ordonanţei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la
pronunţare.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie2 a admis recursul în interesul legii cu privire la
admisibilitatea recursului împotriva ordonanţei preşedinţiale de respingere a cererii de
suspendare a executării hotărârii AGA., reţinând că în ceea ce priveşte aplicarea
articolului 133 alin 3, jurisprudenţa nu a adoptat un punct de vedere unitar.
Astfel, unele instanţe s-au pronunţat în sensul admisibilităţii recursului formulat
împotriva ordonanţei preşedinţiale prin care s-a respins cererea de suspendare a executării
hotărârii adunării generale a acţionarilor, subliniindu-se că dispoziţiile art. 133 alin. 3
derogă de la dreptul comun, legea specială prevăzând în mod expres că numai împotriva
ordonanţei prin care a fost admisă cererea de suspendare se poate formula recurs. Prin
urmare, s-a apreciat că nu mai este posibil să fie exercitată această cale de atac şi în cazul
respingerii unei atare cereri.
Dimpotrivă, alte instanţe s-au pronunţat în sensul că poate fi atacată cu recurs
ordonanţa prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării
generale a acţionarilor.
Analizând prevederile articolului 133, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că,
deşi legea prevede ca „împotriva hotărârii de suspendare se poate face recurs”, această
menţiune nu poate fi considerată limitativă deoarece astfel s-ar infirma principiul
simetriei căilor de atac, specific dreptului procesual român. De asemenea, s-a mai reţinut
că restrângerea dreptului la exercitarea căii de atac a recursului numai împotriva hotărârii
de suspendare a executării ar însemna şi o încălcare a prevederilor constituţionale privind
accesul liber la justiţie şi folosirea căilor de atac.
Pentru aceste considerente, Înalta Curte a concluzionat că se impune o
interpretare extensivă a dispoziţiilor art. 133 alin. 3, mai ales prin prisma necesităţii
egalităţii de tratament faţă de părţile aflate în proces, în sensul că ordonanţa preşedinţială
prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a
acţionarilor poate fi atacată cu recurs

1

2005.

2

Curtea Constituţională, decizia nr. 209/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 528 din 22 iunie

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXII din 24 septembrie 2007 publicată în Monitoul
Oficial, Partea I, nr. 276/08.04.2008
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CAPITOLUL VII
INSTRUMENTELE DE PLATĂ
Consideraţii generale. Obiectivul sistemului bancar a fost şi este crearea în
domeniul plăţilor a unor mecanisme care să conducă la efectuarea unor plăţi rapide,
eficiente şi sigure.
S-au creat mai multe tipuri de instrumente de plată utilizate la decontarea fără
numerar a operaţiunilor în lei şi anume: ordinul de plată, cecul barat, biletul la ordin,
cambia, instrumentele de plată electronică şi acreditivele documentare.
Orice sistem, dacă utilizează instrumente pe suport de hârtie sau alte suporturi,
poate funcţiona numai după obţinerea autorizaţiei din partea autorităţii de avizare tehnică
din cadrul B.N.R.
Numai cecurile din tipurile de instrumente de plată sunt supuse avizării tehnice,
fiind supuse la o evidenţă strictă pe tipuri de cecuri, serie, număr.
Cecurile, biletele la ordin şi cambiile care nu pot fi decontate datorită lipsei parţiale
sau totale de disponibil conduc la înregistrarea persoanelor în CIP.
Ordinul de plată
Definiţie. Consideraţii generale. Ordinul de plată, modalitate cea mai simplă de
realizare a unei plăţi1, este un instrument pe care comercianţii îl întrebuinţează pentru
efectuarea plăţilor şi constă într-un transfer de fonduri băneşti din contul plătitorului în
contul beneficiarului, prin intermediul instituţiilor de credit.
Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acestuia
unei societăţi bancare la care are cont deschis, de a pune la dispoziţia unui beneficiar
anumite sume de bani.
Acest instrument de plată presupune participarea a cel puţin unei societăţi bancare
în derularea lui, respectiv banca receptoare care este banca la care au conturi deschise,
atât plătitorul cât şi beneficiarul şi care execută dispoziţia plătitorului de a pune la
dispoziţia beneficiarului o anumită sumă de bani.
Efectuarea plăţilor prin ordin de plată nu necesită vreo cerere din partea
beneficiarului şi nici nu se face la ordinul acestuia.
Recepţia ordinului de plată reprezintă procedura prin care societatea bancară
primeşte ordinul de plată spre autentificare,acceptare şi executare.
Ca ordinul de plată să fi fost emis de persoana indicată pe instrumentul de plată ca
emitent, este necesară verificarea calităţii persoanei ce semnează, calitate ce se determină
prin verificarea semnăturii cu cea a persoanelor autorizate să dispună de cont conform
fişei specimenelor de semnătură.
Prin procedura acceptării societatea bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată
recepţionat, în vederea executării, obligându-se să execute serviciul de a transfera
fondurile băneşti.
1

Mariana Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 198.
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Executarea ordinului de plată este procedura prin care banca debitează contul
debitorului şi remite ordinul de plată la beneficiar în vederea încasării sumei.
Ordinul de plată se completează prin dactilografiere sau de mână, cu cerneală sau
pastă de culoare albastră sau neagră şi numai pe exemplarele tipizate puse la dispoziţie de
bancă.
Clasificare. Din punctul de vedere al modalităţilor de încasare, ordinul de plată
poate fi simplu, încasarea sa nefiind condiţionată de prezentarea vreunui document sau
explicaţie cu privire la scopul plăţii (cu excepţia situaţiei în care se cere o chitanţă) sau
documentar, încasarea sa fiind determinată de obligaţia beneficiarului de a prezenta
anumite documente (facturi, dovada plăţii unor chirii, a unor speze de transport etc.)
indicate de ordonator1.
Ordinul de plată conţine următoarele menţiuni obligatorii:
1. ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani
2. numele sau denumirea beneficiarului şi după caz numărul contului acestuia
deschis la societatea bancară destinatară
3. numele sau denumirea plătitorului şi numărul contului acestuia deschis şi
societatea bancară iniţiatoare
4. denumirea societăţii bancare iniţiatoare
5. denumirea societăţii bancare receptoare
6. elementele care să permită identificarea emitentului de către societatea bancară
iniţiatoare (codul fiscal, semnătura şi ştampila plătitorului, etc).
Ordinul de plată presupune mai multe operaţiuni la care participă emitentul, banca
receptoare, banca destinatară şi beneficiarul.
Sunt situaţii când numărul participanţilor poate fi mai mic sau mai mare cum ar fi
spre exemplu mai mic când banca poate juca rolul de bancă iniţiatoare, emiţătoare şi
receptoare sau, dimpotrivă, mai mare când banca plătitorului dă un mandat unei bănci
intermediare să se ocupe de anumite operaţiuni specifice ordinului de plată.
Emitentul plătitor. Poate avea calitate de emitent plătitor orice persoană fizică sau
juridică, debitoare a unei sume de bani şi care dă dispoziţie unei entităţi bancare să
efectueze transferul sumei respective în contul beneficiarului, după regulile prevăzute,
acesta din urmă fiind îndreptăţit la suma de bani înscrisă în ordin.
Când emitentul are cont deschis chiar la banca receptoare plata obligaţiei
emitentului se consideră făcută în momentul în care s-a făcut debitarea contului
emitentului.
În cazul în care în derularea unui ordin de plată este implicată o bancă emiţătoare
momentul plăţii este acela în care societatea bancară emiţătoare creditează un cont al
societăţii bancare receptoare deschis la ea sau la o altă bancă şi banca receptoare foloseşte
fondurile.
Când transferul de fonduri se realizează prin B.N.R. plata este considerată că a avut
loc în momentul în care decontarea finală este făcută prin creditarea contului societăţii
bancare receptoare deschis la B.N.R.
Din momentul în care se consideră făcută plata banca receptoare poartă răspunderea
până când sumele de bani intră efectiv în conturile sau în posesia beneficiarului.
1

Mariana Negruş, op. cit., pp. 197-198.
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Emitentul plătitor la restituirea sumelor de bani aferente ordinului de plată şi a
dobânzilor corespunzătoare în cazul în care transferul de fonduri nu s-a realizat.
Banca receptoare. Un rol important în transferul fondurilor de bani prin ordin de
plată îl are banca receptoare întrucât aceasta efectuează formalităţile pentru ca banii să
ajungă în conturile beneficiarului.
Obligaţia principală a băncii receptoare este de a executa ordinul de plată în
intervalul de timp menţionat. Conform art. 10 din Regulamentul nr. 8/1994 banca
receptoare este obligată să execute ordinul de plată în aceeaşi zi bancară în care l-a
acceptat.
Dacă pe ordinul de plată s-a prevăzut o dată ulterioară, banca receptoare va executa
ordinul astfel încât să respecte data menţionată. Dacă banca constată că este imposibilă
executarea ordinului sau executarea determină întârzierea în transferul sumelor, banca
trebuie să-l înştiinţeze pe emitent despre aceste situaţii, înainte de expirarea termenului
prevăzut în ordinul de plată pentru decontare.
Când ordinul de plată nu poate fi executat datorită lipsei totale sau parţiale a
menţiunilor obligatorii banca receptoare îl somează în aceeaşi zi pe emitent îl legătură cu
lipsa menţiunilor, iar banca receptoare datorează penalităţi de întârziere ce vor fi deduse
din dobânzile viitoare ale beneficiarului.
Banca destinatară. Este banca la care beneficiarul ordinului de plată are contul
deschis
Există posibilitatea ca la banca destinatară beneficiarul ordinului de plată să nu
aibă cont deschis, caz în care banca are obligaţia să-l informeze pe beneficiar chiar în ziua
bancară în care a acceptat ordinul de plată, despre deţinerea unor sume de bani.
Ordinul de plată este considerat acceptat când:
• s-a făcut recepţia de la emitent, caz în care între cele două bănci trebuie să existe
un acord încheiat
• când banca destinatară la înştiinţat pe emitent despre acceptarea ordinului de plată
sau a debitat un cont al emitentului deschis la ea în vederea executării ordinului de plată
• când banca destinatară a creditat contul beneficiarului
• când banca destinatară a a utilizat fondurile pentru acoperirea unor datorii pe care
beneficiarul le are faţă de ea
După momentul acceptării ordinului de plată, banca destinatară este obligat să pună
la dispoziţia beneficiarului sumele de bani consemnate în ordinul de plată.
Dacă ordinul de plată nu poate fi executat datorită lipsei unor menţiuni obligatorii,
banca destinatară trebuie să-l înştiinţeze pe beneficiar.
În cazul în care banca destinatară creditează un cont care nu este al beneficiarului,
plăteşte o sumă mai mare sau mai mică decât cea înscrisă, acesta va răspunde în sensul că
banca va plăti către adevăratul beneficiar, independent de recuperarea sumei de la cel
căruia îi făcuse plata.
În momentul în care sumele de bani înscrise în ordinul de plată au ajuns la
dispoziţia beneficiarului, efectele ordinului de plată încetează.
Ordinul de plată şi plăţile prin cont deschis1. Plata direct in cont sau cont
deschis2 reprezintă o înţelegere comercială între exportator şi importator prin care aceştia
1
2

Mariana Negruş, op. cit., pp. 201-203.
Engl. open account.
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convin ca plata mărfurilor să se facă după livrarea lor, într-un termen prestabilit, în baua
unor relaţii directe.
De obicei, aceste aranjamente constituie înţelegeri verbale privind derularea
tranzacţiei şi a plăţilor.
Cambia
Definiţie. Apărută în Evul Mediu1 ca rezultat al trecerii de la epoca schimbului la
epoca creditului, cambia este un înscris prin care o persoană numită trăgător dă ordin sau
împuternicire (mandat) altei persoane numită tras să plătească unei a treia persoane
numită beneficiar (sau persoanei stabilite prin ordinul acesteia din urmă), o sumă de bani
determinată, la un anume termen (scadenţă) şi într-un loc anume. Astfel spus, cambia
este, „un titlu de credit la ordin complet şi formal, care cuprinde o obligaţie abstractă şi
necondiţionată, de natură comercială şi autonomă de plata unei sume de bani şi ai cărei
semnatari sunt ţinuţi în mod solidar, titlul fiind dat cu o anumită forţă procesuală2”.
De altfel şi definiţia legală este una asemănătoare, la pct. 2 din Normele cadru nr.
6/1994 legiuitorul prevăzând: cambia şi biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile şi
instrumente de plată care constată obligaţia asumată de către debitor de a plăti la vedere
sau la o scadenţă fixată, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumă de bani
determinată.
Caracteristici3. Cambia prezintă caracteristici comune tuturor titlurilor de credit,
constituind modelul construcţiei teoretice a celorlalte titluri, posedând principalele
trăsături comune ale tuturor titlurilor4, dar şi caracteristici proprii.
În privinţa titlului se poate reţine că5:
a) este un titlu la ordin (cu excepţia sistemului de drept anglo – saxon unde este
considerată titlu la purtător);
b) este un titlu de credit complet în sensul că, în lipsa unei clauze, nu se poate
recurge la completarea sa cu alte acte;
c) este un titlu formal, întrucât trebuie îndeplinite anumite condiţii formale la
momentul întocmirii;
d) are o formă proprie de transmitere, respectiv prin gir;
e) deşi este un înscris sub semnătură privată, totuşi are calităţile unui act public în
sensul că face dovada până la înscrierea în fals;
f) constituie titlu executoriu conform art. 61 din Legea nr. 58/1934.
În privinţa obligaţiilor cambiale se poate reţine că:
a) obligaţiile cuprinse în cambie sunt abstracte şi independente de raportul originar;
b) obligaţiile cambiale sunt necondiţionate (pure şi simple), întrucât nu depind şi nu
pot fi subordonate de vreo condiţie sau de o contraprestaţie;
1

N. Jac Constantinescu, Cambia cu ultima doctrină şi jurisprudenţă, Editura Curierul Judiciar,
Bucureşti, 1929, pag.5. În primele noastre legiuiri, cambia era definită ca „o scrisoare scrisă în stil mărginit şi
după formula prescrisă de pravilă, prin care se dă mandat unui debitor sau corespondent, aflător în alt loc
decât acela unde se afla trasul, ca să numere unei persoane hotărâte sau înfăţişătorului ordinului acestuia, o
sumă de bani, drept atât alţii, primiţi în natură, în marfă, în socoteală sau în orice alt chip”
2
A se vedea în acest sens P. Pătrăşcanu şi O. Sachelarie, op. cit., p. 39.
3
A se vedea în acest sens P. Pătrăşcanu şi O. Sachelarie, op. cit., p. 34 şi urm.
4
Petru V. Pătrăşcanu, Drept cambial. Cambia şi biletul la ordin, Ed. All, Bucureşti, 1994, p. 17.
5
Victor Popp, Codul cambial, Editura Ziarului Universul, Bucureşti, 1939, pp. 7-8.
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c) obligaţiile cambiale au ca obiect numai plata unei sume de bani, spre deosebire
de alte titluri de credit care pot avea ca obiect bunuri, drepturi complexe etc.;
d) datorită caracterului autonom al obligaţiilor cambiale (unele faţă de altele),
neregulile sau viciile cu privire la o obligaţie nu afectează pe celelalte;
e) persoanele obligate printr-o cambie răspund solidar;
f) obligaţiile cambiale au o scadenţă unică ce nu poate fi modificată; nu poate fi
acordat vreun termen de graţie judecătorească, interdicţie prevăzută, de altfel, pentru toate
obligaţiile comerciale conform art. 44 C. com; şi
g) obligaţiile cambiale au întotdeauna natură comercială potrivit art. 3 pct. 14 C.
com.
Funcţii1. Cambia îndeplineşte următoarele funcţii de natură economică2:
a) cambia este un procedeu tehnico – juridic de schimb în materie monetară;
b) cambia este un instrument de plată care prezintă următoarele avantaje:
transmiterea este simplă şi rapidă datorită faptului că se transmite prin gir; acceptarea
cambiei de către tras oferă certitudinea realizării intereselor beneficiarului; trasul nu poate
opune nici o excepţie purtătorilor succesivi ai titlului; ea oferă garanţia solidarităţii
giranţilor;
c) cambia este un instrument de credit datorită faptului că plata se face la o anumită
scadenţă. De multe ori cambia înlocuieşte numerarul, primitorul putând încasa cambia
imediat sau o poate credita în cont pentru ziua scadenţei. Titlul de credit este încorporat în
titlul (cambie) care conţine un drept autonom, strâns legat de document, căci scopul
cambiei este facerea plăţii la scadenţă ori acoperirea sau garanţia pentru cazul când partea
nu şi-ar îndeplini obligaţia.
Cambia este un instrument de credit şi pentru faptul că implică acordarea unui
termen în favoarea debitorului şi este privită, din acest punct de vedere, ca un efect de
comerţ (un efect negociabil).
Obligaţiile cambiale întotdeauna au natură comercială potrivit art. 3 pct. 14 C.
com.
În privinţa condiţiilor de fond cum Legea nr. 58/1934 nu cuprinde dispoziţii în acest
sens sunt aplicabile regulile din dreptul comun în materia actelor juridice prevăzute de
art. 948 C. civ., cu câteva distincţii.
Astfel, conform art. 7 din Legea nr. 58/1934 dacă o cambie poartă semnături ale
unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie, semnături false sau semnături ale
unor persoane imaginare ori semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga
persoanele care au semnat cambia sau în numele cărora ea a fost semnată, obligaţiile
celorlalţi semnatari rămân totuşi valabile.
Din textul citat rezultă că:
a) actele de comerţ, ca acte de dispoziţie, nu pot fi făcute de către minori ori de
către pusul sub interdicţie;
b) încălcarea acestei reguli se sancţionează cu nulitatea relativă ce poate fi invocată
de moştenitorii şi creditorii incapabilului ori de reprezentantul său legal; şi,
1
2

D. Gălăşescu-Pyk, Cambia şi biletul la ordin, vl. I, Tiparul universitar, Bucureşti, 1939, p. 41 şi urm.
Petru V. Pătrăşcanu, op. cit., p. 20 şi 21.
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c) celelalte obligaţii sunt considerate valabile în continuare deoarece în această
privinţă, funcţionează regula autonomiei obligaţiilor.
Condiţii de formă. Generalităţi. Caracterul solemn şi formal al cambiei rezidă în
nevoia de circulaţie a titlului de la un purtător la altul, cel mai adesea aceştia neavând
posibilitatea să cunoască raportul juridic fundamental, originar. Raportul juridic ce
generează naşterea cambiei se numeşte raport juridic fundamental, care nu se confundă cu
fundamentul juridic al cambiei, adică cu izvorul obligaţiei cambiale şi nici cu obligaţiile
emitentului sau trăgătorului1.
Condiţiile de formă sunt exprimate în necesitatea unui înscris şi a unor menţiuni
obligatorii2. Suprapunându-se unui contract prin care trăgătorul promite plata sumei de
bani sau debitorul plata sumei împrumutate, cambia are un caracter formal, care nu
implică în mod automat o cauză, fiind suficientă promisiunea pentru plata sumei. Potrivit
art. 270 C. com. cambia cuprinde fie obligaţia de a plăti, fie obligaţia de a face ca un altul
să plătească la scadenţă suma stabilită. Cambia care cuprinde obligaţia de a face ca un
altul să plătească la scadenţă suma stabilită se numeşte trată.
Dacă suntem în prezenţa unei cambii care conţine clauza la ordin, datorită efectului
formal al său, semnatarul se obligă nu numai faţă de beneficiarul din momentul emisiunii
ci, în acelaşi timp, direct şi anticipat, el se obligă faţă de orice persoană care, la scadenţă,
este posesorul titlului. De aici se trage concluzia că terţul posesor este atât ayant-cause al
girantului, cât şi titularul unui drept propriu, care nu poate fi afectat de faptele girantului.
Formală, abstractă şi independentă de orice raport juridic dintre părţi, chiar şi de
cauza care i-a dat naştere, obligaţia cambială nu poate face ca natura titlului cambial să
varieze în funcţie de împrejurările în care s-a emis. Drept urmare, dacă se emite o cambie
pentru acoperirea unei datorii dintr-un alt raport juridic, se conchide că debitorul a
urmărit să creeze un nou raport cambial.
Înscrisul. Cambia este un înscris, de regulă sub semnătură privată, forma autentică
fiind însă obligatorie în unele cazuri (de exemplu, dacă trăgătorul nu ştie carte ori din
motive justificate nu poate semna).
Fiind un înscris sub semnătură privată, cambia poate fi scrisă în orice limbă, chiar
dacă cei ce o semnează nu cunosc limba respectivă, cu cerneală sau cu creionul, în
întregime sau parţial, scrisă de mână, bătută la maşină sau tipărită3 singura cerinţă
obligatorie, din acest punct de vedere fiind semnătura care trebuie să fie scrisă de mână.
Se cere însa că înscrisul să fie astfel întocmit încât din el să rezulte toate
informaţiile necesare cu privire la obligaţiile cambiale, fără a fi necesară o anumită ordine
de menţionare a clauzelor, important fiind ca obligaţia necondiţionată de plată să fie clară
şi nu echivocă. Este ceea ce se cheamă regula „suficienţei”.
Menţiuni obligatorii. Cu scopul de a se înlătura orice fel de îndoială cu privire la
titlu şi pentru a înfăptui caracterul său formal, cambia trebuie să cuprindă următoarele
menţiuni obligatorii:
1

N. Jac Constantinescu, op. cit., p. 11.
În acest sens a se observa şi Clara Ştefan, Emanuela Casandra, Drept cambial. Aspecte teoretice şi
practice.Condiţiile de formă ale cambiei, în R.D.C. nr. 3/1999, pp. 103-109.
3
Clara Ştefan, Emanuela Casandra, Drept cambial. Aspecte teoretice şi practice. Condiţiile de formă ale
cambiei, R.D.C. nr. 3/1999, p. 103 şi urm.
2
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a) denumirea de cambie. Termenul de cambie trebuie prevăzut expres, orice altă
denumire nefiind valabilă. Fiind o obligaţie formală, între condiţiile sale esenţiale se
enumără şi cea care se referă la denumirea de cambie. Dacă la emitere se omite a se trece
denumirea de cambie, dar posesorul o completează ulterior, debitorul are la îndemână o
excepţie personală – relativă în contra autorului completării. Această excepţie nu este o
excepţiune erga omnes.
Denumirea de cambie trebuie, pentru protejarea trăgătorului să apară chiar în titlul
înscrisului şi să fie exprimat în limba în care a fost redactat înscrisul; nu se admite
folosirea unei denumiri echivalente, cum ar fi spre exemplu trată sau poliţă. Denumirea
de cambie trebuie să figureze în textul ordinului de a plăti, dat prin intermediul cambiei,
utilizând formula consacrată „plătiţi în schimbul acestei cambii”.
Denumirea de cambie nu va putea fi trecută pe marginea, în diagonala sau în partea
de jos a titlului chiar dacă este însoţită de semnătura trăgătorului. În orice situaţie,
denumirea de cambie va figura deasupra semnăturii trăgătorului.
Conform pct. 13 din Normele-cadru ale B.N.R. lipsa denumirii de cambie atrage
nulitatea titlului.
b) ordinul necondiţionat de plată a unei sume de bani, sumă care trebuie să fie
determinată în bani exprimată în monedă, arătată în cifre şi litere. Ordinul de a plăti dat
de trăgător trasului trebuie să fie clar, precis şi necondiţionat, iar orice condiţii, limitări
sau contraprestaţii care se adaugă ordinului de a plăti atrag nulitatea titlului. Redactarea
textului ordinului de a plăti nu va putea fi efectuată pe marginea titlului, în diagonala
acestuia sau în linie cu semnătura trăgătorului ori sub aceasta.
În ceea ce priveşte suma, aceasta trebuie să fie determinată şi exprimată în bani, cu
indicarea felului monedei. În cazul în care există deosebire între suma specificată în cifre
şi cea arătată în litere, se consideră valabilă suma specificată în litere; dacă suma este
scrisă de mai multe ori în cifre şi în litere, în caz de diferenţe urmează a fi plătită suma
cea mai mică1(in dubio pro reo). Se cere necondiţionat ca documentul (cambia) să conţină
ordinul de plată, căci clauza la ordin este esenţială.
Normele cadru nr. 6 stabilesc în art. 14 că din redactarea textului cambiei trebuie
să reiasă obligaţiile părţilor şi natura juridică strictă a raporturilor dintre acestea, iar art.
15 stabileşte că acesta reprezintă un ordin de a plăti pur şi simplu reflectând o obligaţie
care nu este afectată în nici un fel de condiţiile stipulate prin menţiunile din textul
cambiei, fie ele obligatorii sau facultative (termen, eventuale indicaţii asupra
provizionului sau depozitului cambiei etc.).
Deoarece ordinul de plată nu poate comporta nici condiţie suspensivă, nici condiţie
rezolutorie, ceea ce ar afecta încrederea purtătorului în calitatea cambiei, Banca Naţională
a României şi societăţile bancare vor accepta în operaţiile lor numai cambii cuprinzând
formula imperativă: „plătiţi”.
c) numele trasului2 (debitorul cambial);
Sub sancţiunea nulităţii, în înscris trebuie menţionată persoana care urmează a face
plata prin specificarea numelui şi prenumelui în cazul persoanei fizice ori denumirea
completă a persoanei juridice. Art. 8 aşa cum a fost modificat prin O.U.G. 39/2008
prevede că orice semnătură cambială trebuie să cuprindă:
1

A se vedea art. 983 C. civil care consacră regula potrivit căreia în caz de îndoială, obligaţia se
interpretează în favoarea celui care se obligă.
2
De precizat că potrivit art. 3 din Legea nr. 58/1934 în calitate de tras poate fi indicat însuşi trăgătorul.
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- în clar, numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori
a entităţii care se obligă
- semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanţilor legali sau
împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă
Societăţile bancare acceptă numai cambii în care numele trasului este indicat prin
numele şi prenumele persoanei fizice aşa cum se află acestea înscrise în actul de identitate
sau denumirea persoanei juridice aşa cum se află aceasta înscrisă în registrul comerţului.
Pot fi indicate mai multe persoane în calitate de tras, dar cu condiţia ca aceste
persoane să se oblige solidar, în sensul că acceptă ca oricare dintre acestea să plătească
întreaga sumă.
d) indicarea scadenţei. Legea admite următoarele reguli de scadenţă: 1) la vedere
(adică la prezentarea cambiei, ceea ce reprezintă regula în lipsa unor menţiuni exprese cu
privire la scadenţă); 2) la un anumit termen de la vedere; 3) la un anumit termen de la
data emiterii; 4) la o zi fixă.
Scadenţa are o importanţă deosebită în următoarele privinţe: liberează pe debitori;
creditorul nu are obligaţia să primească plata mai înainte, iar dacă trasul o face – suportă
riscul; în funcţie de scadenţă se calculează termenele de prescripţie şi dobânzile şi, tot în
funcţie de scadenţă se determină zilele legale de prezentare a cambiei şi de dresare a
protestului dacă plata a fost refuzată;
Scadenţa trebuie să fie certă şi posibilă (spre exemplu, cambia în care se
menţionează ca dată scadentă o zi anterioară celei emiterii sale sau o dată care nu există
este nulă).
Nu este admisă plata în rate a cambiei1 (art. 36 din Legea nr. 58/1934).
Nu se pot menţiona mai multe data scadente pentru o cambie, scadenţa trebuind să
fie una singură pentru toată suma2.
Neindicarea scadenţei nu atrage însă nulitatea cambiei, întrucât într-o astfel de
situaţie cambia va fi considerată plătibilă „la vedere”3.
e) locul de plată4. Dacă în cambie se include clauza de domiciliere, suntem în
prezenţa cambiei domiciliate. Prin această clauză se declară că plata se va face la
domiciliul unui terţ (o bancă, de pildă). Cauza de domiciliere se inserează în cambie
pentru a se stabilii că plata se face într-un loc deosebit şi la o persoană deosebită.
1

“Cambia care pe lângă scadenţa fixă mai poartă şi menţiunea bună de plată pentru suma x, plătibilă
săptămânal în rate a y lei are pe lângă o scadenţă fixă şi o scadenţă succesivă, fapt care duce la incertitudinea
acesteia şi produce nulitatea cambiei” Curtea de Apel Bucureşti II, 24 martie 1943, Revista de drept
comercial, 1943, p. 260.
2
N. Jac Constantinescu, op. cit., pag.30 unde sunt citate o decizie a Curţii de Apel Bucureşti din 12
feb. 1901 şi una a Tribunalului Prahova din 1900, care au decis că, dacă o cambie are două scadenţe, ea nu
este nulă, trebuind luată în consideraţie scadenţa pusă în momentul emiterii titlului, iar nu scadenţa pusă
ulterior de către portor.
3
Atunci când scadenţa este în alb, ea echivalează cu scadenţa la vedere (adică la înfăţişare) şi, în acest
caz, girantul ca şi emitentul, când au subscris o asemenea cambie, sunt presupuşi că au dat mandat portorului
(posesorului) să completeze scadenţa la o dată fixă înăuntrul termenului de un an de la emitere, dată care nu
poate fi înlăturată prin acte străine cuprinsului cambiei completate. (Curtea de Casaţie, dec. nr. 259/1919, în
"Practică judiciară în materie comercială", p. 101).
4
Dacă locul plăţii nu este precizat în cambie se aplică regula potrivit căreia plata este cherabilă (se
face la domiciliul debitorului), nu portabilă – art. 1104 alin 3. C. civ.
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Menţionarea locului plăţii se face prin precizarea localităţii, nefiind necesar să se
precizeze adresa completă (stradă, bloc etc.).
În cambie pot fi menţionate mai multe locuri de plată, situaţie în care posesorul
cambiei o poate prezenta la plată sau spre acceptare la oricare din locurile menţionate.
Se poate stabili ca plata să se facă la domiciliul ori sediul unui terţ, fie în localitatea
unde chiar trasul are domiciliul ori sediul, fie chiar în altă localitate; plata se va face de
către terţ, afară de cazul în care părţile au stabilit ca plata să se facă chiar de tras la
domiciliul/sediul terţului; o astfel de cambie se numeşte cambie domiciliată.
Dacă nu s-a menţionat locul plăţii, se prezumă că plata se va face la locul indicat
lângă numele trasului, prezumat, în acelaşi timp, a fi şi domiciliul ori sediul trasului (art.
2 din Legea nr. 58/1934). Locul plăţii trebuie clar precizat, întrucât serveşte posesorului
cambiei în caz de plată şi protest. Dacă acest loc este omis, cambia nu este nulă, întrucât,
în caz de dubiu, se consideră drept loc al plăţii, locul emisiunii ei, iar dacă nici acest loc
nu este prevăzut, cambia este nulă.
f) numele beneficiarului sau al beneficiarilor (dacă sunt mai mulţi). Persoana la
ordinul căreia urmează a se face plata se numeşte beneficiar al cambiei. Cambia în care
nu este menţionat numele beneficiarului este nulă, întrucât nu este admisă cambia „la
purtător”; acest lucru nu se confundă cu o cambie în alb, când indicarea
numelui/denumirii beneficiarului nu se face la momentul emiterii cambiei, ci ulterior. Pot
fi indicaţi mai mulţi beneficiari, în mod cumulativ ori alternativ.
Indicarea numelui/denumirii beneficiarului trebuie să nu fie echivocă, ci dimpotrivă
să conducă la identificarea acestuia, urmând ca instanţa de judecată să stabilească în caz
de dubiu sau când indicarea numelui/denumirii nu este completă1;
g) data şi locul emiterii. Înscrisul trebuie să cuprindă data exactă a emiterii (zi, lună,
an), în funcţie de această dată urmând a se calcula scadenţa şi eventual capacitatea
trăgătorului. Data menţionată în cambie este opozabilă terţilor până la proba contrară care
se poate face prin orice mijloc de probă.
Dacă în înscris nu este menţionată data emiterii, cambia este lovită de nulitate2.
În cazul în care nu se menţionează locul emiterii cambiei, Legea nr. 58/1934
prezumă ca loc al emiterii locul indicat lângă semnătura trăgătorului, iar dacă nici acest
loc nu este menţionat cambia este lovită de nulitate.
h) semnătura trăgătorului. Dacă lipseşte semnătura (numele sau denumirea
emitentului) sau dacă semnătura este ştearsă, cambia este nulă.
Semnătura trebuie să fie autografă, nefiind admise semnăturile tipărite, ştampilă etc.
Subscrierea prin punere de deget nu este socotită semnătură, cu excepţia cazului în care
înscrisul este autentificat (art. 99 din Legea nr. 58/1934). Semnarea se face, de regulă,
după textul cambiei.
1
Instanţa este în drept să aprecieze dacă firma beneficiară a fost arătată în cambie în mod lămurit,
nelăsând nici o îndoială asupra identificării acesteia; astfel indicarea numai a emblemei firmei este suficientă
(Cas. III, 12 ian. 1932, Pandectele Române, 1933, III, 5). Menţionarea în mod prescurtat a denumirii firmei
nu atrage nulitatea cambiei dacă există posibilitatea de identificare a firmei respective (Cas. III, 19 noiembrie
1929, Buletinul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 1929, I, p. 596).
2
Absenţa datei atrage nulitatea cambiei, aceasta putând fi invocată de orice persoană interesată.
(Curtea de Casaţie Franceză, decizia din 7 noiembrie 1979, în Tribuna Economică, "Economia de piaţă,
instituţii şi mecanisme", vol. V-VI, Bucureşti, 1992, p. 293)
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Cambia poate fi semnată de un mandatar special sau de un reprezentant al societăţii
comerciale.
Mandatul dat în termeni generali nu poate fi considerat ca un mandat dat de o
operaţie juridică determinată (concretă), drept consecinţă, cambia emisă în asemenea
condiţii nu justifică pretenţia de a fi plătită de mandanţi, întrucât nu suntem în prezenţa
unui mandat special. Cu toate acestea, când mandatul este dat unui prepus ce exercită un
comerţ, chiar dacă este dat în termeni generali, este suficient pentru emiterea valabilă de
cambii, presupunându-se că mandantul însărcinându-l pe prepus cu efectuarea unui
comerţ la mandatat implicit să încheie toate actele necesare comerţului.
În cazul persoanelor juridice semnarea cambiei se face de către reprezentantul
acesteia1.
Sancţiune. Lipsa condiţiilor esenţiale se formă este sancţionată cu nulitatea titlului
şi a tuturor obligaţiilor specifice cambiei asumate prin titlu – de pildă – acceptarea, girul,
avalul. Nu are importanţă motivul lipsei unei condiţii, cum ar fi spre exemplu ştergerea
unei menţiuni esenţiale, care are ca efect lipsa acelei menţiuni, astfel că un astfel de act
nu poate fi considerat cambie, dar care, în măsura în care îndeplineşte condiţiile specifice,
poate fi valabil ca şi act juridic civil ori comercial2, după caz (de exemplu interpretat ca o
legaţie sau o garanţie personală etc.)
Clauze cambiale. Categorii. Părţile implicate în circuitul cambial pot să adauge la
titlu anumite clauze facultative, care au rolul de a adapta cambia respectivă la anumite
condiţii comerciale, dar şi de a spori securitatea cambiei3. Tot pentru motive ce ţin de
securitatea cambiei legiuitorul a interzis introducerea unor clauze4.
Clauze facultative sau accesorii. Cambiile, pe lângă clauzele obligatorii, conţin
diverse alte clauze spre a răspunde intereselor concrete tot mai diverse ale părţilor.
Clauzele facultative sau accesorii sunt:
a) cele care influenţează obligaţiile cambiale
- clauza de exonerare a obligaţiei de acceptare; conform art. 11 din Legea nr.
58/1934 deşi trăgătorul răspunde de acceptare şi de plată, totuşi el poate să se descarce
doar de răspunderea de acceptare, fără a descărca şi de plată întrucât potrivit alin. 2 al
aceluiaşi articol „ orice clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se socoteşte
nescrisă”.
- clauza de interzicere a prezentării la acceptare sau prezentarea obligatorie
sau stabilirea unui termen pentru prezentarea la acceptare; conform art. 25 din Legea
nr. 58/1934 în orice cambie trăgătorul poate stipula că ea va trebui să fie prezentată spre
acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.
De asemenea, trăgătorul poate interzice în cambie prezentarea spre acceptare, afară
numai de cazul în care cambia este plătibilă unui terţ sau este plătibilă într-o altă localitate
decât aceea a domiciliului trasului sau dacă este plătibilă la un anume timp de la vedere.
1

Cambia semnată de unul din asociaţii unei societăţi în nume colectiv, care are drept de reprezentare şi
semnează în această calitate, este valabilă (Curtea de Apel Cluj, 1929, Pandectele Române, 1930, III, 118).
Cambia semnată numai cu firma socială, fără să poarte semnătura persoanei fizice care reprezintă firma, nu
este valabilă (Curtea de Apel Bucureşti IV, 28 dec. 1923).
2
Victor Popp, Eugen Petit, Codul cambial conţinând Legea asupra cambiei şi biletului la ordin, Ed.
Ziarului Universul, Bucureşti, 1939, p. 21.
3
Radu Economu, op. cit., p. 30
4
Cu privire la dezvoltarea acestor clauze a se observa şi Clara Ştefan, Emanuela Casandra, Drept
cambial-aspecte teoretice şi practice. Clauze cambiale, în R.D.C., nr. 6/1999, pp. 83-88.
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Totodată trăgătorul are posibilitatea să stipuleze că prezentarea spre acceptare nu va
putea avea loc înaintea unei anume date.
- clauza de scutire de protest. Conform art. 51 din Legea nr. 58/1934 trăgătorul,
girantul sau avalistul pot, prin scrierea şi semnarea pe cambia a cuvintelor „fără
cheltuieli”, „fără protest” sau orice altă expresie echivalentă, să scutească pe posesor de
exercitarea dreptului de regres, de efectuarea protestului de neacceptare sau neplată.
- clauza prin care este interzisă eliberarea de duplicate a cambiei. O cambie
poate fi trasă în mai multe exemplare identice, iar acestea trebuie să fie numerotate în
însuşi textul titlului; lipsind o astfel de numerotare, fiecare din exemplare se consideră a fi
o cambie distinctă.
Orice posesor al unei cambii poate să prevadă în cuprinsul cambiei o clauză din
care să rezulte că aceasta s-a emis într-un singur exemplar, în caz contrar, în lipsa unei
astfel de clauze, se poate cere liberarea mai multor exemplare (art. 83).
- clauza „fără garanţie” este clauza prin care girantul se poate exonera de
răspunderea de garanţie.
b) cele care nu influenţează conţinutul obligaţiilor, cum ar fi, cu titlu de exemplu:
- clauza fără procură, este clauza potrivit căreia deţinătorul unei cambii este
socotit posesor legitim dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri (art.
18)
- clauza de constituirea unei garanţii reale mobiliare sau a unei ipoteci prin care
părţile pot constitui o astfel de garanţie, făcându-se menţiune pe titlu în acest sens.
- clauza de însoţire a cambiei de un anume act (document) se utilizează în
raporturile de comerţ internaţional când cambiile, denumite în acest caz documentare,
circulă însoţite de anumite ducumente, cum ar fi spre exemplu, actele de transport a
mărfurilor.
Clauze interzise. Sunt interzise clauzele care sunt contrare specificităţii cambiei
(exemplu: transformarea cambiei în titlu la purtător, clauză care ar însemna o
contraprestaţie condiţionând cambia de aceasta, clauze care ar prevedea plata în rate).
Asemenea clauze se sancţionează cu nulitatea actului.
Cu toate acestea, legiuitorul a stabilit ca anumite clauze care sunt interzise să nu fie
sancţionate cu nulitatea actului, care astfel ar afecta toţi participanţii la raportul cambial,
ci doar să nu fie eficiente, adică să fie considerate nescrise:
- descărcarea trăgătorului de răspunderea de plată; conform art. 11 alin. 2 din
Legea nr. 58/1934 trăgătorul poate să se descarce de răspunderea de acceptare, însă orice
clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se socoteşte nescrisă
- înlăturarea caracterului executoriu a titlului, conform art. 61 din Legea nr.
58/1934 cambia are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii
- referirea la dobânzi; conform art. 5 din Legea nr. 58/1934 într-o cambie plătibilă
la vedere sau la un anume timp de la vedere, trăgătorul poate stipula că suma va fi
producătoare de dobândă,iar în orice altă cambie această stipulaţiune se socoteşte
nescrisă.
Cambia în alb. Noţiune. Cambia în alb este un titlu care cuprinde numai semnătura
trăgătorului şi unele din menţiunile obligatorii mai sus arătate.
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Pentru ca o cambie să fie considerată în alb este necesar ca neînscrierea menţiunilor
obligatorii să fie voinţa părţilor, iar nu o omisiune1, căci în acest ultim caz suntem în
prezenţa unei cambii nule potrivit art. 2 din Legea nr. 58/1934.
Distincţia între o cambie în alb şi o cambie nulă se face cu ajutorul clauzei din
cambie prin care beneficiarul (şi implicit un posesor ulterior) este împuternicit să
completeze cambia2. Conform art. 12 din Legea nr. 58/1934 dacă o cambie, necompletată
la emitere, a fost completată fără a se ţine seamă de înţelegerile intervenite, neobservarea
acestor înţelegeri nu va pute fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit
cambia cu rea credinţă, sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.
Aşadar, o astfel de cambie, de regulă, este admisă cu condiţia ca la data emiterii ei
să prevadă numele primitorului şi să fie completată la prezentarea ei cu menţiunile
esenţiale.
Completarea are efect retroactiv, obligaţia considerându-se născută în momentul
emiterii cambiei, iar nu în momnetul completării acesteia.
Cambia în alb se completează fie de către beneficiar, fie de către un terţ posesor al
titlului, până în momentul prezentării ei la plată sau până la dresarea protestului, în caz de
refuz, nu mai târziu însă de trei ani de la emitere.
Odată completată, cambia produce efect retroactiv (de le data emisiunii).
Completarea tardivă atrage sancţiunea nulităţii cambiei, iar completarea care nu
respectă înţelegerea dintre părţi este abuzivă şi dă dreptul la ridicarea acestei excepţii.
Cambii defectuoase. Noţiune. Cambiile defectuoase sunt acele cambii care au fost
emise valabil (au fost complete) dar, ulterior, au devenit incomplete prin ştergerea unei
menţiuni esenţiale, motiv pentru care îşi pierd valabilitatea.
Dacă terţii n-au dobândit încă drepturi în privinţa creanţei cambiale, cambia se află
la trăgător însă a fost distrusă, ori s-a şters o menţiune esenţială, se consideră că trăgătorul
şi-a exercitat dreptul de revocare, distrugerea aparenţei şi a formei cambiale fiind de altfel
singurul mod posibil de revocare a cambiei.
Tot astfel dacă acceptarea a fost ştearsă înainte de restituirea titlului se consideră că
aceasta a fost refuzată. Girurile şterse se consideră că nu există (sunt nescrise).
Falsul3. În cazul unei cambii false, conţinutul originar al acesteia este modificat în
aşa fel încât are un alt conţinut decât cel originar.
Conform art. 7 din Legea nr. 58/1934 dacă o cambie poartă semnături false sau
semnături ale unor persoane imaginare obligaţiile celorlalţi semnatari rămân totuşi
valabile.
Din textul citat rezultă că sunt avute în vedere următoarele situaţii: semnături false,
semnături ale unor persoane imaginare, ştergerile sau adăugirile la o semnătură autografă.
Nu se consideră a fi în prezenţa falsului, completarea abuzivă a unei cambii în alb.
Conţinutul stabilit în urma modificării are caracter ilicit, iar cel ce nu a semnat o
cambie nu poate fi obligat, cambial.
Este excepţia pe care o poare ridica cel ce pretinde că i s-a falsificat semnătura.
1

Radu Economu, Manual practic de drept cambial, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 53.
Ion Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex,1998,vol. I, p. 103.
3
Cu privire la acest subiect a se observa şi Silvia Cristea-Condor, Supleţea reglementărilor Convenţiei
de la New-York din 1988 - rezultat al valorificării unor soluţii divergente. Cazul falsificării semnăturilor
cambiale, în R.D.C. 1/2003, pp. 154-162.
2
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Falsul cambial se poate realiza prin contrafacere şi alterare.
Contrafacerea. Falsul se poate rezuma numai la semnătura în raport de care se
stabileşte de la cine provine titlul. În acest caz suntem în prezenţa falsului în sens restrâns.
Dacă este vorba de un fals reprezentant care semnează în propriu, acesta se obligă
din punct de vedere cambial. Falsificatorul nu se obligă din punct de vedere cambial.
Cambia care conţine o semnătură falsă este valabilă pentru giranţi şi emitent dacă
semnăturile lor nu sunt false. Debitorul acţionat pentru plata unei cambii, dacă semnătura
a fost falsificată, poate opune posesorului titlului, fie excepţia ce rezultă din falsul
semnăturii, fie excepţia nerecunoaşterii semnăturii.
Alterarea nu priveşte semnătura, ci modificarea conţinutului cambiei, fără acordul
celor interesaţi.
Nu constituie alterări completările abuzive ale cambiilor în alb.
Potrivit art. 88 din Legea nr. 58/1934, în cazul alterării textului unei cambii,
semnatarii posteriori alterării sunt ţinuţi în limitele textului alterat, iar semnatarii anteriori
sunt ţinuţi potrivit textului original.
În privinţa momentului alterării s-a stabilit o prezumţie relativă ce poate fi
combătută prin orice mijloc de probă prevăzut de art. 46 C. com, în sensul că în cazul în
care din titlu nu rezultă sau nu dovedeşte că semnătura a fost pusă înainte sau după
alterare, se presupune că a fost pusă înainte.
Reprezentarea cambială.
Mandatul. Atât legea uniformă semnată la Geneva, cât şi legea cambială română
prevăd posibilitatea semnării obligaţiilor cambiale printr-un mandatar. În această materie
suntem în prezenţa unui mandat cu reprezentare, astfel că împuternicitul încheia actul în
numele şi pe seama mandantului.
În sistemul nostru de drept, „orice persoană se poate obliga cambialmente prin
mandatar,chiar dacă mandatul este conceput în termeni generali în ceea ce priveşte
dreptul mandatarului de a emite sau de a semna cambii”15.
Potrivit regulilor dreptului comun, mandatul poate fi verbal sau tacit, fără a fi
necesar să fie, de unde posibilitatea dovedirii lui prin orice mijloc de probă. Evident,
aceasta nu are implicaţii cu privire la cerinţa ca obligaţiile cambiale să rezulte întotdeauna
dintr-un înscris.
În materia cambială mandatul nu trebuie să fie neapărat special, el poate fi general,
dar este obligatoriu a se menţiona în cuprins că mandatarul are dreptul să emită cambii.
Legea uniformă nu cuprinde o astfel de dispoziţie.
Mandatarul trebuie să semneze personal, indicând pe cel pe care îl reprezintă şi
făcând menţiunea despre procura ce a primit-o, pentru că altfel, se consideră că semnează
în nume propriu. Mandatarul semnează personal cu propria sa semnătură. Semnătura
făcută chiar de mandatar în încercarea de a imita semnătura mandantului nu este valabilă.
Comercianţii persoană juridică sunt reprezentaţi de administratori, iar puterile
acestora, inclusiv în privinţa emiterii de cambii sunt stabilite prin actul constitutiv. Dacă
din datele înscrise în registrul comerţului nu rezultă vreo limitare, aceştia au puteri
depline.
15

Art. 10 din Legea cambială
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În măsura în care se depăşesc limitele mandatului, cel ce o face se obligă personal,
dar, potrivit art. 9 dacă plata cambiei s-a făcut la scadenţă, are aceleaşi drepturi care i se
recunoşteau dacă ar fi fost reprezentant.
Somaţia de executare privitor la o cambie semnată de un mandatar trebuie să
cuprindă această menţiune, precum şi actul din care rezultă mandatul (dacă există un
astfel de act).Doctrina interbelică a concluzionat în privinţa necesităţii existenţei unui
înscris din care să rezulte mandatul, că un astfel de act nu este necesar1.
Reprezentarea şi emiterea unei cambii în contul unui terţ. Emiterea unei cambii
în contul unui terţ conţine ordinul „plătiţi pentru contul lui…”. Ea nu se confundă cu
reprezentarea deoarece este un mandat fără reprezentare în care raporturile dintre trăgător
şi terţ sunt reglementate de dreptul comun cu privire la mandat. Ceea ce o deosebeşte de
mandatul cu reprezentare este faptul că, pe când în cazul mandatului cu reprezentare
mandatarul semnează în numele şi pe seama mandantului, în cazul tragerii unei cambii pe
contul unui terţ, trăgătorul semnează acest document cu numele său propriu, dar la
ordinul şi în contul unui terţ pe care îl indică, motiv pentru care el devine debitor cambial
faţă de orice posesor al titlului.
Falsul reprezentant. Legea cambiei16 prevede, prin derogare de la dreptul comun,
că cel ce pune semnătură pe cambie ca reprezentant al unei persoane, fără a avea
împuternicire în acest sens, este obligat personal în temeiul cambiei, iar dacă plăteşte, are
aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut dacă ar fi fost reprezentant. Această obligaţie a
falsului reprezentant îşi are izvorul în lege; ea nu izvorăşte din voinţa falsului
reprezentant.
Solidaritatea debitorilor cambiali. Sunt debitori cambiali : trăgătorul, acceptantul,
girantul şi avalistul. Toţi aceştia răspund solidar faţă de posesorul titlului.
Solidaritatea cambială are un obiect unitar : suma indicată în titlu cu dobânzile
aferente şi accesoriile ei, dar obligaţiile nu sunt unitare, ci distincte cu cauze juridice
distincte (proprii). Regula solidarităţii dă dreptul creditorului cambial să încaseze suma
cambială de la orice obligat cambial, fără ca după încasare, să se poată adresa celorlalţi în
acelaşi scop.
Giranţii sunt răspunzători solidari de acceptare şi de plata cambiei la scadenţă (art.
277 C. com.). Faţă de purtătorul sau posesorul cambiei, toţi cei care au semnat, andosat
sau acceptat o cambie, sunt giranţi solidari, ceea ce este în acord cu principiul potrivit
căruia orice obligat cambial răspunde solidar faţă de posesorul cambiei.
În acest context se reţine că solidaritatea codebitorilor este, în acelaşi timp, un
mijloc de a asigura plata cambiei la scadenţă şi că solidaritatea este de natura cambiei.
Giranţii pot insă să însereze în girul lor clauza „fără garanţie”, considerându-se că
solidaritatea este de natura cambiei, iar nu şi de esenţa acesteia2.
Solidaritatea semnatarilor cambiei este justificată de caracterul formal al cambiei ca
titlu de credit.
Girul3. Noţiune. Girul este acel act juridic prin care posesorul cambiei, numit
girant, transmite altei persoane, numită giratar, toate drepturile izvorâte din titlu, sens în
1

Petru V. Pătrăşcanu, op. cit., p. 73.
Art. 8 din Legea 58/1934.
2
N. Jac Constantinescu, Cambia cu ultima doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Curierul Judiciar, Bucureşti,
1929, p. 11.
3
Radu Economu, Circulaţia cambială prin gir, R.D.C. nr. 2/1995, p. 95 şi urm.
16
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care trebuie dată o declaraţie scrisă şi semnată pe titlu şi predat titlul către giratar .Rezultă
deci, că girul este, în ultimă instanţă, modul de transmitere a cambiei prin remiterea
titlului cu o menţiune scrisă anume, formal, în acest sens pe spatele titlului. Din această
cauză se foloseşte şi denumirea de „andosament”.
Fiind un titlu la ordin, cambia circulă din mână în mână cu ajutorul ordinului scris
pe dosul documentului numit ordin-gir sau, cum s-a reţinut andosament. Rostul girului
este de a transmite proprietatea cambiei.
Aşadar, girul este un mijloc specific de transmitere a cambiei prin care giratarul
dobândeşte un drept propriu şi autonom, fără a fi necesară notificarea debitorului
cambial2.
Girul trebuie să aibă loc până în momentul scadenţei şi înainte de efectuarea
protestului de neplată sau expirarea termenului de dresare a protestului.
Terminologie. Persoana care remite titlul se numeşte girant, iar cel care îl primeşte
se numeşte girator.
Efectele girului sunt trei: efectul translativ având în vedere faptul că se transmit
toate drepturile izvorâte din cambie (dreptul de a prezenta cambia spre acceptare, de a o
prezenta la plată, de a încasa suma menţionată în titlu etc), efectul de garanţie al girului
constând în asumarea de către girant a obligaţiei de a garanta acceptarea şi plata cambiei
de către tras, iar în caz de refuz a acestuia din urmă girantul va fi ţinut personal să achite
suma menţionată în titlu şi efectul de legitimare3 care face ca giratarul să poată să exercite
drepturile prevăzute în cambie în calitatea sa de creditor.
Transmiterea cambiei prin gir. De esenţa cambiei este circulaţia ei, iar girul
constituie modul tipic (mijlocul tipic) de transmitere. Graţie girului, girantul dobândeşte
proprietatea cambiei fără a fi nevoie ca transmiterea să fie notificată debitorului cambial.
Dreptul de proprietate al girantului asupra cambiei este un drept propriu, separat şi
independent de cel precizat în titlu şi născut chiar din semnarea lui.
Girul nu transmite numai dreptul de proprietatea asupra cambiei, ci şi toate
garanţiile constituite în vederea asigurării plăţii cambiei cum sunt: gajul, ipoteca şi
privilegiile.
Girul poate fi deci, translativ de proprietate sau de garanţie, după cum este intenţia
părţilor. Transmiterea proprietăţii cambiei atrage implicit, transmiterea tuturor garanţiilor
şi drepturilor ce decurg din ea, nu numai faţă de emitent, ci şi faţă de toţi giranţii
intermediari care au calitatea de debitori solidari ai cambiei. În consecinţă, dacă obligaţia
a fost garantată de emitent printr-un privilegiu,acest privilegiu este opozabil atât
emitentului cât şi giranţilor.
Fiind un titlu de creanţă la ordin, cambia mai poate fi transmisă prin cesiune, legat,
succesiune şi donaţie, aşa cum se transmite orice altă creanţă.
Trebuie însă precizat că acest titlu (cambia) a ajuns la un înalt grad de perfecţiune,
datorită girului, ce conferă girantului calitatea de creditor,fără să ţină seama de calitatea
predecesorilor lui, îi asigură titlului o circulaţie rapidă.
1

Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 484.
Şi beneficiarul unei cambii transmisă prin succesiune dobândeşte toate drepturile cambiale (Cas. II,
dec. din 2 aprilie 1927, Pandectele săptămânale, p. 615).
3
“Simpla posesiune a cambiei nu este suficientă pentru ca un creditor cambial să ceară plata. El
trebuie să dovedească că este posesorul cambiei printr-un şir neîntrerupt de giruri” (Cas. III, dec. din 16 feb.
1934, Revista de drept comercial şi Studii Economice, 1934, p. 321).
2
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Girul se deosebeşte de cesiune pentru că girantul răspunde solidar faţă de posesor,
atât pentru acceptare cât şi pentru plată, pe când cedentul nu garantează decât existenţa
creanţei.
Girul – garanţie pentru acceptare. „Cambia creşte în valoare pe măsură ce
circulă”18, în sensul că orice nou gir consfinţeşte un nou debitor alături de cei existenţi,
ceea ce constituie o garanţie în plus în privinţa plăţii cambiei. Girantul însuşi îşi asumă o
obligaţie de plată pentru ipoteza în care trasul nu plăteşte. Această obligaţie este
independentă de raportul juridic fundamental şi este asumată atât faţă de giratar, cât şi
faţă de orice alt posesor al titlului, de unde concluzia că girul este în acelaşi timp, o
garanţie. Girul se poate face şi fără obligaţia de garanţie, numai că, în acest caz trebuie să
se insereze clauza „fără garanţie” – clauză care poate fi invocată împotriva posesorilor
titlului, numai de către girant.
Girul – mijloc de legitimare a posesiunii titlului (cambiei). Pentru ca girantul să
legitimeze posesiunea asupra cambiei prin gir, este nevoie de primul gir inserat pe cambie
sau pe adaos să fie dat de trăgător. Poate exista o succesiune neîntreruptă de giruri, dar
fiecare gir din această succesiune trebuie să fie semnat de cel îndreptăţit, şi capabil pentru
aceasta căci, dacă in gir este semnat de un incapabil, funcţionează regula potrivit căreia
tot ceea ce s-a semnat (toate girurile), până la acel gir, şi tot ceea ce s-a semnat (toate
girurile), după acest gir, este nul, iar legitimat este ultimul din şirul girurilor legale. Dacă
ultimul gir este un gir în alb, posesor poate fi orice persoană. Legitimarea celui care cere
plata se face prin seria girurilor şi posesiunea cambiilor.
Condiţii de formă. Pentru a fi valabil făcut girul cere să fie îndeplinite următoarele
condiţii de formă:
a) existenţa menţiunii scrise chiar pe titlu1. Nu este valabilă menţiunea făcută pe un
act separat. Se cere ca menţiunea să fie făcută expres pe titlu.
b) menţiunea poate folosi formula „plătiţi lui…” sau „plătiţi la ordinul lui…”
c) menţiunea trebuie să fie urmată de semnături şi, eventual, de dată (semnătura este
absolut obligatorie)
d) obligativitatea remiterii voluntare a titlului.
Girul în alb. De regulă, girul indică persoana beneficiarului. Dacă nu cuprinde
numele acestuia suntem în prezenţa unui gir în alb. Aşadar, girul poate fi dat şi prin
simpla semnătură pe dosul cambiei, girul în alb fiind la fel de valabil ca şi girul propriu
(normal) şi produce toate efectele sale faţă de cambie.
Proprietatea cambiei se transmite regulat şi prin girul în alb.
Indiferent dacă este gir normal sau gir în alb, el are drept efect transmiterea
proprietăţii cambiei către posesorul ei, cum şi dreptul la ipotecile, privilegiile şi gajurile
ce garantează titlul, dacă s-au îndeplinit toate formalităţile cerute de lege, faţă de terţi. În
acest caz posesorul cambiei poate proceda în următoarele moduri:
- poate completa girul cu numele său şi cu numele altei persoane şi să-l predea, în
acest caz, persoanei indicate
- poate gira cambia în alb, la ordinul altei persoane
- poate preda cambia unui terţ fără a completa girul în alb şi fără a o gira.
18

A se vedea în acest sens: Tudor R. Popescu, op. Cit., 1975, p. 266.
Având în vedere modificarea adusă art. 15 de către O.U.G. 39/2008 girul trebuie scris pe cambie,
fiind eliminată prevederea că poate fi scris şi pe un adaos.
1
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Girul trebuie să fie necondiţionat. Girul nu poate fi afectat de modalităţi. Orice
condiţie este considerată ca nescrisă. Girul este nul dacă este dat numai pentru o parte din
sumă.
Dacă girul este dat către mai mulţi giratari, în mod cumulativ, este necesar ca titlul
să poarte semnătura tuturor, deoarece toţi exercită drepturile cambiale în comun, iar, dacă
s-a dat alternativ, drepturile cambiale sunt exercitate de către cel ce posedă titlul.
Giruri improprii. Girul nu produce în întregime efectele sale specifice în toate
situaţiile. Acesta este motivul pentru care întâlnim unele giruri speciale şi giruri anormale
sau improprii. La unele dintre acestea ne vom referi în continuare.
1. Girul pentru încasare (sau gir pentru procură) este acela care conferă giratarului
doar dreptul de a încasa suma prevăzută în cambie, la scadenţă ori mai înainte de aceasta,
în calitate de mandatar sau reprezentant al girantului. Se pot folosi formulele: „pentru
încasare”, „pentru acoperire” sau „pentru procură”, motiv pentru care se mai numeşte
„gir pentru procură”. Prin acest gir, giratarul obţine de la girant numai un mandat, nu şi
proprietatea poliţei.
Se deosebeşte de girurile normale prin aceea că giratarul nu dobândeşte drepturile
ce izvorăsc din titlu şi nici nu poate transmite cambia prin gir unei alte persoane; el este
un simplu mandatar cu reprezentare. giratarul poate, în baza acestui gir, să încaseze suma
de cambie, să facă actele de conservare, de prezentare la plată şi protest, având aceeaşi
situaţie ca şi cesionarul. Mai poate intenta acţiunea cambială – în numele său personal –
de vreme ce poate încasa suma prevăzută în cambie.
2. Girul în garanţie foloseşte la predarea cambiei în garanţie pentru asigurarea unei
alte creanţe pe care giratarul o are împotriva girantului şi utilizează formula „în garanţie”
sau „valoare de gaj” ori altele similare. Se deosebeşte de girurile normale deoarece
giratarul nu poate transmite cambia prin gir. Creditorul unui astfel de gir dobândeşte toate
drepturile unui creditor gajist, ceea ce înseamnă că posesorul va fi plătit cu preferinţă în
raport cu alţi creditori.
3. Girul „nu la ordin” se deosebeşte de cele normale prin aceea ca giratarul nu poate
gira cambia, ceea ce face ca el să fie exonerat de răspundere în raport cu cei cărora le-a
fost girat ulterior titlul.
4. Girul fără garanţie este girul care exonerează pe girant de orice garanţie de
acceptare sau plată.
5. Girul de întoarcere se face de către beneficiar în folosul trasului, trăgătorului sau
al altui obligat, aceştia putând gira din nou cambia.
6. Girul după protest. Girul făcut după protest, ori după expirarea termenului de
dresare a protestului, produce numai posesia unei cesiuni, fără însă a se confunda cu
cesiunea deoarece girul este o garanţie pentru acceptare şi plată, pe când, în cazul
cesiunii, cedentul garantează numai existenţa creanţei nu şi plata.
7. Girul după scadenţă face să transmită proprietatea cambiei cu toate însuşirile ei
(caracterul cambial şi acţiunea cambială) pentru că cesiunea realizată transmite creanţa cu
toate însuşirile sale.
Acest fel de gir produce efectele unei cesiuni fără a se putea decide că prin aceasta,
dispare vreun element esenţial al cambiei.
8. Girul simulat. Este cazul cambiilor în care girantul deşi urmăreşte să dea
giratarului un simplu mandat, preferă să simuleze actul juridic în sensul că transmite
cambia prin gir şi astfel în aparenţă şi faţă de terţi are loc transmiterea cambiei, deşi
voinţa părţilor se rezumă la mandat.
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Avalul
Noţiune. Avalul este actul juridic prin care o persoană, numită avalist, se obligă să
garanteze obligaţia asumată de către debitorul cambial, numit avalizat1 sau altfel spus
avalul actul prin care o persoană „garantează plata cambiei”.2
Avalul trebuie scris pe titlul sau pe un adaos al acestuia şi este exprimat prin
cuvintele „pentru aval” sau alte expresii echivalente şi trebuie semnat de către avalist.
Potrivit art. 34 alin. 3 din Legea nr. 58/1934, avalul poate fi făcut şi prin simpla semnare
de către avalist pe faţa cambiei, cu excepţia cazului în care semnătura este a trasului sau a
trăgătorului.
Prin aval se poate garanta plata întregii sume sau numai o parte din suma de bani
menţionată în cambie3.
Avalul nu poate fi făcut după dresarea protestului pentru neplată sau după expirarea
termenului prevăzut pentru protest.
Terminologie. Persoana care dă avalul se numeşte avalist iar persoana garantată se
numeşte avalizat.
Avalul se poate da în favoarea trăgătorului sau a unui avalist cu scopul de a le întări
garantarea obligaţiilor lor printr-o nouă garanţie.
Condiţii de formă. În privinţa avalului distingem următoarele condiţii de formă pe
care trebuie să le îndeplinească:
a) avalul se dă pe cambie ori pe adaosul acesteia (allonge), pe un duplicat ori pe o
copie de pe titlu şi poate fi redactat de mână cu pixul, cu cerneală, chiar de avalist sau de
o altă persoană, dactilografiat sau imprimat cu o ştampilă. În orice situaţie este însă
obligatoriu ca formula de avalizare să fie urmată de semnătura manuscrisă a avalistului.
Dacă avalu este exprimat separat, pe un alt înscris, poate fi interpretat cel mult ca o
fidejusiune supusă regulilor dreptului comun4.
b) se utilizează formula „pentru aval” ori „pentru garanţie” sau „pentru
fidejusiune”.
c) nu se poate da sub condiţie şi nu se poate stipula lipsa de solidaritate sau
beneficul de discuţiune
d) elementele fundamentale ale datoriei garantate nu pot fi modificate prin aval
e) avalul poate fi dat şi numai pentru o parte din suma prevăzută în cambie;
f) dacă nu se precizează persoana în folosul căreia s-a dat, funcţionează prezumţia
legală absolută că s-a dat în favoarea trăgătorului
g) Avalul va putea fi dat printr-o simplă semnătură a avalistului pusă pe faţa
titlului, cu condiţia ca semnătura respectivă să nu aparţină trăgătorului, trasului sau
acceptantului. Atunci când avalul este dat pe spatele titlului, pentru a nu se confunda cu
girul, este necesară pe lângă semnătura avalistului şi adăugarea unei formule de genul:
„pentru aval” sau „pentru garanţie”. Simpla semnătură dată pe spatele cambiei, fără a fi
însoţită de unu din formele arătate, nu valorează aval.
Avalistul garantează plata cambiei numai pentru titularul obligaţiei garantată prin
el, nu şi alte obligaţii.
1

Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 494.
Tudor R. Popescu, op. cit., 1975 p. 268
3
Silvia Condor-Cristea, Consideraţii privind avalizarea cambiei, R.D.C. nr. 3/1995, p. 45 şi urm.
4
Radu Economu, op. cit., p. 93.
2
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Dacă avalistul plăteşte cambia, el se subrogă în toate drepturile posesorului printr-o
subrogare legală.
Cel ce dă avalul fiind un fidejusor cambial, în privinţa garanţiei, funcţionează
regulile de la fidejusiune, dacă ele nu contravin regulilor comerciale ale avalului. Aşa se
explică dreptul avalistului la cauţiune de la debitorul garantat; dreptul său de a se libera
de garanţia sa dacă nu poate intra în drepturile, ipotecile şi privilegiile creditorului,
datorată acestuia etc.
Obligaţia de garanţie creată prin aval este o obligaţie accesorie, subsidiară, nu una
de – sine – stătătoare, principală, autonomă.
Are capacitatea de a da aval orice persoană care se poate obliga valabil
cambialmente.
Efecte. În materia avalului funcţionează regula potrivit căreia avalistul răspunde în
acelaşi mod ca şi cel pentru care garantează, de unde următoarele consecinţe:
- avalistul nu poate opune posesorului titlului lipsa prezentării cambiei la scadenţă
ori lipsa protestatului dacă debitorul avalizat este trasul;
- nici trasul nu se poate prevala în acest sens;
- excepţiile sunt opuse avalistului tot astfel cum s-a reţinut în privinţa debitorului
avalizat;
- avalistul poate însă opune posesorului titlului excepţiile pe care debitorul avalizat
le avea contra lui;
- avalistul poate opune posesorului excepţiile şi decăderile debitorului garantat;
- remiterea de datorie făcută de posesorul titlului debitorului, profită şi avalistului;
- dacă avalistul plăteşte cambia dobândeşte toate drepturile ce izvorăsc din cambie
împotriva celui garantat;
- avalistul se poate îndrepta cu acţiune în regres fie împotriva tuturor obligaţilor faţă
de el, fie numai împotriva unuia dintre ei;
- la rândul lor, obligaţii cambiali nu pot opune avalistului decât excepţiile personale
faţă de el, nu şi cele pe care posesorul cambiei le poate invoca în contra avalistului.
Acceptarea cambiei. Noţiune. Deşi cambia conţine ordinul trăgătorului dat trasului
de a plăti posesorului cambiei (beneficiarului) suma de bani precizată în titlu, totuşi trasul
nu participă la emiterea cambiei, nefiindu-i opozabil ordinul dat de trăgător. Obligaţia de
a plăti suma de bani se naşte ca urmare a voinţei trasului prin acceptarea ordinului1.
Prin acceptarea cambiei se înţelege manifestarea de voinţă a trasului de a deveni
obligatul principal aducând cambiei garanţia unei noi obligaţii, libere şi necondiţionate.
Ea are valoarea unei declaraţii cambiale a trasului prin care se obligă a plăti cambia la
scadenţă şi la locul de plată inserat în titlu.
Din definiţia dată acceptării rezultă ca aceasta este,în realitate, o condiţie de fond,
deoarece:
a) trasul, până la acceptare, nu este parte în înscrisul cambial, el neavând nici
calitatea de debitor cu toate că are ordin de la trăgător să plătească. Această poziţie a
trasului rezidă în ideea că o persoană nu poate fi obligată prin voinţa alteia dacă ea însăşi
nu şi-a manifestat-o pe a sa;
b) ordinul trăgătorului îl obligă pe tras numai după e acesta din urmă a acceptat
acest ordin.
1

Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 489.
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Prezentarea la acceptare. Această operaţie nu este obligatorie pentru că posesorul
titlului are facultatea să aştepte scadenţa când înfăţişează cambia direct la plată.
Prezentarea cambiei spre acceptare este obligatorie în următoarele cazuri:
a) când trăgătorul sau girantul au prevăzut obligativitatea prezentării cambiei spre
acceptare (art. 25 alin. 1 din Legea nr. 58/1934); neprezentarea cambiei spre acceptare
sau neprezentarea acesteia în termenul stabilit de trăgător ori girant atrage pierderea
acţiunilor împotriva trăgătorului şi a giranţilor pentru neplata cambiei;
b) când scadenţa cambiei a fost stabilită la un anumit termen la vedere (art. 26 alin.
1 din Legea nr. 58/1934); în acest caz cambia trebuie prezentată spre acceptare în termen
de un an de la data emiterii ei; neprezentarea în acest termen atrage pierderea de către
posesorul cambial a acţiunilor cambiale.
Datarea acceptării. Trasul are interesul ca acceptarea să fie datată pentru a produce
efecte faţă de celelalte persoane. Dacă totuşi acceptarea nu a fost datată, ea produce efecte
dar numai în ceea ce-l priveşte pe tras, ceea ce demonstrează că primul interesat în
datarea acceptării este el.
Clauza interzicerii prezentării cambiei la acceptare. Trăgătorului i se recunoaşte
posibilitatea de a interzice prezentarea cambiei la acceptare întrucât aceasta nu este de
esenţa cambiei. Pentru aceasta este nevoie să se insereze în titlu clauza interzicerii
prezentării la acceptare.
Această clauză nu este posibilă în următoarele situaţii:
1) când scadenţa se calculează la un anumit termen de la vedere; şi
2) când cambia este plătibila la un terţ din localitatea respectivă sau din altă
localitate (cambia domiciliată).
Condiţii. Pentru ca acceptarea cambiei să-şi producă toate efectele specifice se cer
a fi îndeplinite următoarele condiţii:
a) acceptarea cambiei să fie necondiţionată, astfel că obligaţia asumată de tras
trebuie să fie pură şi simplă.
b) este posibilă şi acceptarea parţială (art. 29 din Legea nr. 58/1934).
c) modificările sunt interzise; orice altă modificare adusă prin acceptare menţiunilor
cuprinse în cambie se consideră ca refuz de acceptare, dar acceptantul rămâne totuşi ţinut
în limitele acestei acceptări.
d) acceptarea trebuie scrisă pe cambie şi exprimată prin cuvântul „acceptare” sau
alte expresii echivalente „voi plăti” sau „voi onora"
e) semnătura trasului
f) locul menţiunii despre acceptare este pe faţa cambiei, către marginea din stânga şi
de-a lungul său (acesta este regula)
g) data acceptării (este obligatorie numai când scadenţa se calculează la un anumit
termen de la vedere, sau în cazul inserării obligaţiei de prezentare la un termen fixat.)
Protestul. Refuzul trasului de acceptare se constată printr-un protest întocmit de
executorul judecătoresc în condiţiile prevăzute de art. 66-69 din Legea nr. 58/1934.
Protestul trebuie adresat în timp util căci altfel atrage sancţiunea decăderii
posesorului titlului din dreptul său de regres.
Protestul este de două feluri:
a) legal (când izvorăşte din lege)
b) convenţional (când izvorăşte din convenţia părţilor).
Efectele acceptării. Acceptarea cambiei produce următoarele efecte:
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a) în urma acceptării şi, ca efect al acesteia, trasul devine obligat cambial în mod
solidar, alături de trăgător, giranţi şi avalişti. Trasul însă îşi asumă obligaţia de a plăti, pe
când, ceilalţi, se obligă „să facă să se plătească”, cei din urmă fiind obligaţi la plată numai
în situaţia în care trasul refuză acest lucru;
b) obligaţia trasului de a plăti este literală, autonomă şi abstractă, de unde
posibilitatea pentru tras de a opune excepţiile admise numai faţă de trăgător, nu şi faţă de
ceilalţi.
Revocarea acceptării. Cât timp titlul se află la tras, el poate revoca acceptarea
putând-o şterge. Ştergerea se face prin linii trase peste menţiunea acceptării (tăiere),
ştergerea menţiunii şi a semnăturii ori prin scrierea cuvântului „anulat”. Funcţionează
prezumţia relativă că ştergerea s-a făcut înainte de restituirea titlului dacă acceptantul nu a
anunţat încă, în scris, pe posesorul titlului ori pe unul din ceilalţi semnatari despre
acceptare.
Acceptarea extraordinară. Refuzul trasului de a accepta are drept efect naşterea
dreptului de regres înainte de scadenţă, drept care poate avea următoarele consecinţe:
diminuarea creditului şi cheltuieli sporite ocazionate de exercitarea regresului.
Pentru evitarea regresului şi a unor astfel de consecinţe se poate recurge la
acceptarea extraordinară realizată prin „indicatul la nevoie” şi „acceptantul prin
intervenţie”.1
- indicatul la nevoie este persoana indicată de trăgător sau unul dintre giranţi în
situaţia în care trasul nu acceptă cambia. Posesorul titlului este obligat să prezinte cambia
indicatului la nevoie şi să facă toate formalităţile necesare pentru constatarea refuzului de
acceptare de către tras;
- este posibil ca o persoană să facă intervenţie din proprie iniţiativă şi, cu prilejul
dresării protestului de neacoperire din partea trasului,să-şi asume el obligaţia cambială de
a plăti scadenţa,dând o acceptare în acest sens. Această persoană se numeşte acceptant
prin intervenţie.
Plata cambiei.
Noţiunea de plată Plata ca principal efect al obligaţiilor şi ca mod de stingere a lor
este reglementată atât de codul civil cât şi de codul comercial.
În sensul dreptului civil prin plată înţelegem executarea de bună voie a obligaţiilor.
Ea are două accepţiuni:
a) plata în sens larg, adică executarea obligaţiei civile de bună voie, indiferent de
felul prestaţiei ce formează obiectul ei; şi,
b) plată în sens restrâns, adică executarea unei obligaţii care are drept obiect o
suma de bani.
Reglementările privind plata cambiei au fost necesare spre a se face legătura între
principiile dreptului comun şi cerinţele specifice ale părţii cambiale.
Prin plata cambiei se înţelege executarea prestaţiei specifice cambiei, prevăzută în
cambie, în condiţiile stabilite prin acest titlu de credit.
Trunchierea. Potrivit art. 461 din Legea nr. 58/1934 aşa cum a fost modificată prin
O.U.G. 39/2008, prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin
trunchiere.
1

A se vedea art. 74-82 din Legea cambială.
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Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele
operaţiuni succesive:
a) transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cambia originală
b) reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic
c) transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile anterioare către
instituţia de credit plătitoare
Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca
şi prezentarea la plată a cambiei originale.
Pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate.
Instituţia de credit când prezintă la plată o cambie prin trunchiere se obligă pe de o
parte să verifice dacă acea cambie în original respectă în formă şi în conţinut prevederile
legale, iar pe de altă parte să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante
pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cambia în original.
Refuzul total sau parţial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se
face în formă electronică e către instituţia de credit plătitoare.
Condiţii de valabilitate. Pentru ca plata unei cambii să fie valabil făcută se cer
îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) plătitorul (cel ce face plata) să fie capabil, să aibă deci capacitatea de a plăti1. În
această privinţă se aplică regulile generale ale capacităţii civile după care sunt capabile a
se obliga cambial toate persoanele care se pot obliga valabil prin contract;
b) plătitorul să nu fie în stare de faliment;
c) să se facă numai după ce debitorul a constatat că destinatarul are legitimarea
posesiei titlului obţinută printr-un şir neîntrerupt de giruri;
d) să se facă la scadentă2 şi
e) să nu se facă cu scopul de a frauda sau plata să nu fie rezultatul unei greşeli
grave3.
În materia prezentării cambiei pentru plată funcţionează regula potrivit căreia plata
este cherabilă,ci nu portabilă. Din această cauză cambia trebuie prezentată la plată, în
locul precizat în cuprinsul ei şi la scadenţa fixată. Aceasta înseamnă că creditorul trebuie
să caute pe debitor în ziua şi la locul stabilit în cambie pentru a-i pretinde plata sau pentru
a adresa protestul.
Dacă creditorul nu se prezintă, drept sancţiune, pierde acţiunea în regres în contra
giranţilor (nu însă şi în contra debitorului direct obligat). În contra obligaţilor direcţi
acţiunea cambiala nu este supusă vreunei decăderi. Prescripţia însă operează afară numai
dacă este vorba de o cambie domiciliată.
Trasul, acceptantul şi emitentul sunt ţinuţi de obligaţia plăţii cambiei prejudiciate,
(dacă posesorul nu a făcut protestul la scadenţă – situaţie în care el este decăzut din
acţiunea de regres) dacă acţiunea cambială nu s-a prescris.
Plata la scadenţă. Plata se face la împlinirea scadenţei. Plata făcută de tras
eliberează pe toţi debitorii cambiali. Refuzul trasului de a plăti angajează răspunderea
solidară a tuturor debitorilor cambiali. Pentru efectuarea plăţii este obligatoriu să se
prezinte cambia.
1

Plătitorul să nu se afle în stare de incapacitate (vezi disp. art. 1095 C. Civil)
Art. 44 alin. 1 din Legea cambiei.
3
A se vedea disp. art. 44 alin. 3 conjugate cu art. 18 alin. 3.
2
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În privinţa plăţii la scadenţă se impun următoarele precizări: a) dacă pentru plata
cambiei s-a stabilit o zi fixă creditorul se va prezenta la acea dată sau în una din cele două
zile lucrătoare următoare1; b) tot astfel se va proceda în cazul stabilirii unui anumit
termen de la emisiune sau de la vedere; şi, c) cambia cu scadenţă la vedere va fi plătită la
prezentare dacă nu s-a convenit un termen calculabil din acest moment.
Locul plăţii. Precizarea locului plăţii în titlu este cerută sub sancţiunea nulităţii.
Localitatea arătată în cambie este locul plăţii – dacă nu se face precizare expresă cu
privire la locul plăţii acesta va fi localitatea indicată lângă numele trasului.
În caz că nu se precizează adresa, cambia se prezintă spre plată la domiciliul
trasului ori al persoanei indicate pe titlu a plăti pentru el, la domiciliul „acceptantului prin
intervenţie” sau la cel al persoanei desemnate să plătească pentru el, ori la domiciliul
„indicatului le nevoie”.
Cine face plata. Sunt ţinuţi a face trasul acceptant si avaliştii care au obligaţia de a
face toate verificările necesare în privinţa identităţii şi capacităţii celui ce primeşte plata
cum şi a valabilităţii titlului.
Efectele plăţii. Plata făcută la scadenţă stinge datoria cambială. Când plata se face
de către un debitor de regres (un girant) sunt liberaţi numai obligaţii cambiali succesivi
lui nu şi cei anteriori lui.
Plata anticipată. Creditorul nu poate pretinde plata anticipată iar debitorul nu o
poate face fără consimţământul creditorului. Dacă plata s-a făcut anticipat, cu
consimţământul creditorului, răspunderea şi riscul revin trasului. În acest caz debitorul
trebuie să verifice autenticitatea semnăturilor tuturor celor obligaţi să le dea, în şirul de
giruri cu privire la cambie. Dacă debitorul plăteşte înainte de scadenţă, răspunderea
pentru valabilitatea plăţii îi revine lui si tot el suportă riscul falimentului creditorului care
a primit plata înainte de scadenţă.
Scadenţa poate fi preschimbată prin acordul părţilor, ca efect al înlocuirii cambiei
vechi cu una nouă, ceea ce nu are drept consecinţă novarea vechilor obligaţii.
Plata parţială. Dacă dreptul comun consacră principiul indivizibilităţii plăţii, în
dreptul cambial admite plata parţială, cu excepţia celei ce se face de către debitorii de
regres sau avaliştii lor. Plata parţială nu poate fi făcută înainte de scadenţă.
Plata în monedă străină. Legea cambială în art. 45 reglementează plata în monedă
străină în sensul că dacă o cambie este plătită într-o monedă străină fără curs la locul
plăţii, liberarea debitorului se poate produce făcând in vedere cursul schimbului la
scadenţă.
Cursul schimbului la scadenţă se stabileşte în funcţie de listele bursei locului plăţii
ori din locul cel mai apropiat.
Trăgătorul poate însera în titlu clauza potrivit căreia plata se va face numai în
monedă indicată.
Dovada plăţii. Plata integral făcută se dovedeşte de către plătitor cu însuşi titlul pe
care cel ce a primit plata a făcut menţiunea de achitare, titlul ce se remite în mâna
debitorului. În cazul plăţii parţiale, neputându-se preda titlul plătitorului, acesta dovedeşte
plata făcută cu o chitanţă eliberată de primitor. Cel ce primeşte plata parţială este obligat
a face o menţiune în acest sens pe titlu. Dacă creditorul nu predă cambia debitorului, în
original, legislaţiile permit debitorului să nu facă plata. Simpla posesie a cambiei de către
1

Art. 41 din legea cambială
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debitor, chiar dacă pe ea nu s-a făcut menţiunea despre faptul plăţii, este o dovadă
suficientă că plata a fost făcută (cambia a fost achitată).
Consemnarea sumei. Dacă posesorul titlului nu se prezintă spre a pretinde plata, la
scadenţă, debitorul consemnează suma datorată la orice bancă, de unde posesorul titlului
o poate ridica.
Refuzul de plată şi regresul. Noţiunea de refuz de plată. Neexecutarea datoriei
cambiale la scadenţă, integral , de către debitor justifică posibilitatea posesorului cambiei
de a trece la executare, având la îndemână acţiunile cambiale (directă –
contra-acceptantului şi avaliştilor săi şi, indirecte, de regres – contra celorlalţi obligaţi
cambiali: trăgătorul, giranţii, avaliştii şi, dacă este cazul, acceptantul prin intervenţie).
Refuzul de plată înseamnă între altele, neplata cambiei în următoarele situaţii1:
- acceptarea a fost refuzată în total sau în parte;
- în cazul falimentului trasului (acceptat sau nu) chiar când încetarea plăţii se
datorează faptului că urmărirea bunurilor trasului a rămas fără rezultat, chiar dacă nu s-a
făcut pe baza unei hotărâri judecătoreşti;
- în cazul falimentului trăgătorului unei cambii.
Noţiunea de regres. Dacă în cazurile precizate mai sus trasul nu plăteşte la
scadenţă sau mai înainte, posesorul cambiei are facultatea de a urmări pe cei cărora le
incumbă obligaţia de garanţie a plăţii (trăgătorul, giranţii şi avaliştii lor). Se spune, în
termeni de specialitate, că aceştia sunt obligaţi de regres, iar acţiunea împotriva lor este
ceea ce se cheamă regresul cambial.
Regresul se poate exercita la scadenţă dacă plata nu s-a făcut, dar şi mai înainte de
scadenţă.
Condiţii formale. Pentru exercitarea regresului se cer a fi îndeplinite următoarele
condiţii formale: a) prezentarea cambiei spre a se putea face plata; b) protestul; şi c)
avizul.
Protestul. Protestul este un act formal prin care se constată fie refuzul de acceptare
a cambiei, caz în care suntem în prezenţa unui protest de neacceptare, fie refuzul de plată
a cambiei, caz în care suntem în prezenţa unui protest de neplată2.Trebuie reţinut faptul că
prezentarea cambiei la plată şi protestul sunt două operaţiuni distincte şi nu pot fi
realizate împreună (art. 42).
Protestul are valoarea unei somaţii pe care posesorul o adresează girantului, care a
semnat alături de debitor ori celorlalţi coobligaţi.
El reprezintă un act de conservare a drepturilor ce derivă din titlul (cambiei), având
o valoare probantă erga omnes până la înscrierea în fals. Dresarea protestului se face la
cererea posesorului cambiei.
Dresarea protestului se face cu respectarea următoarelor reguli: a) se face pe baza
cererii posesorului cambiei; b) se face la domiciliul celui ce trebuie să plătească cambia,
iar în caz că nu se cunoaşte domiciliul acestuia, la ultimul domiciliu cunoscut; c) dacă în
cambie este prevăzut un „indicat la nevoie” sau dacă un terţ a acceptat, prin intervenţie
plata, protestul se face la domiciliul acestora; d) protestul nu poate fi înlocuit de nici un
alt act care provine de la posesorul cambiei; e) posesorul cambiei pierde acţiunea în
1

A se vedea art. 48 lit. B din legea cambială.
Protestul nu se face când trăgătorul, girantul sau avalistul au prevăzut acest lucru prin înscrierea pe
cambie a menţiunii “fără protest” sau “fără cheltuieli”.
2
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contra giranţilor dacă lipseşte protestul; şi f) pentru dovada îndeplinirii actelor de
conservare a acţiunii cambiale, nici un act nu poate să înlocuiască protestul.
Din cele arătate mai sus se desprind situaţiile care se constată prin protest, astfel că
protestul poate fi de neacceptare şi protest de neplată.
Protestul de neacceptare se adresează în contra trasului ori „indicatului la nevoie”,
pentru a se accepta, în cazul în care posesorul titlului (cambiei) vrea să exercite dreptul de
regres înainte de scadenţă, potrivit clauzei înserate în acest sens, şi în raport cu care
prezenţa la acceptare este obligatorie.
Protestul de neplată. Dacă s-a făcut protest de acceptare, protestul de neplată nu-şi
mai găseşte utilitatea. Dacă nu s-a făcut protest de acceptare, protestul de neplată poate fi
dresat la scurgerea celor două zile lucrătoare – următoare datei scadenţei – sau oricărei
date când trebuie să se facă plata. Acest fel de protest se poate dresa împotriva
următoarelor persoane: trasul acceptat, terţul prin care urmează a se face plata, acceptatul
prin intervenţie ori „indicatul la nevoie”.
În toate cazurile, protestul trebuie făcut a doua zi după scadenţă (chiar în caz de
moarte sau faliment), indiferent de faptul dacă este vorba de un protest pentru neacceptare
pentru că, astfel, sancţiunea constă în pierderea acţiunii cambiale de regres.
Protestul se dresează la locul unde trebuia prezentată cambia pentru plată, iar dacă
în cambie nu se precizează locul plăţii, protestul se va face la domiciliul emitentului.
Protestul se dresează de către un executor judecătoresc sau de un notar public.
Aceştia nu se consideră posesori ai cambiei.
Protestul trebuie să cuprindă: data întocmirii inclusiv ora, numele şi prenumele ori
denumirea persoanei care a cerut întocmirea protestului, numele ori denumirea
persoanelor faţă de care se face protestul, locul unde încheie, transcrierea exactă a
cambiei, somaţia de plată, eventualele cereri ale părţilor, răspunsul primit şi semnătura
celui ce a dresat protestul.
Lipsa totală a uneia sau a mai multor menţiuni esenţiale din actul de protest poate
atrage nulitatea acestuia, dacă judecătorul de fond apreciază că ele nu rezultă nici expres,
nici implicit din textul actului de protest.
Protestul se redactează pe cambie sau pe un adaos.
După dresarea de către executorul judecătoresc sau de către notarul public, protestul
se înregistrează la judecătorie într-un registru special.
Originalul protestului se va înmâna celui ce a cerut protestul; în caz de pierdere,
originalul poate fi înlocuit printr-o copie legalizată după registru. Judecătoriile deţin un
registru de proteste, în care se înregistrează, zilnic şi în ordinea datei, cambiile protestate,
cu efectuarea menţiunilor cerute de articolele precedente.
În prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare judecătorie trimite Camerei de Comerţ şi
Industrie un tabel cu protestele de neplată a cambiilor făcute în cursul săptămânii
precedente. Acest tabel trebuie să indice data protestului, numele şi prenumele persoanei
împotriva căreia s-a dresat protestul, al celei care a cerut protestul, numele şi prenumele
trăgătorului, suma datorată şi scadenţa titlului protestat.
De asemenea, posesorul cambiei are obligaţia în caz de refuz de neacceptare sau de
neplată să notifice, în termen de patru zile lucrătore după protest, debitorii de regres
refuzul.
După întocmirea protestului, posesorul poate exercita regresul faţă de trăgător,
giranţi şi avalişti fie colectiv, fie individual şi fără respectarea ordinei în care aceştia s-au
obligat.
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Posesorul cambial poate solicita pe calea regresului potrivit art. 53 din Legea nr.
58/1934:
• suma menţionată în cambie şi dobânda stipulată
• dobânda legală calculată de la scadenţă
• cheltuielile de protest, pentru notificare şi alte cheltuieli efectuate
Cel ce a plătit în urma regresului poate cere de la giranţii săi suma plătită cu titlu de
datorie, dobândă, dobândă legală şi cheltuieli.
Decăderea din dreptul la acţiunile de regres. Posesorul cambiei este decăzut dacă:
• nu s-au respectat termenele fixate pentru prezentarea cambiei la vedere sau la un
anumit timp de la vedere;
• nu s-au respectat termenele pentru întocmirea protestului de neacceptare sau de
neplată;
• nu s-a respectat termenul pentru prezentarea la plată în cazul stabilirii clauzelor
„fără cheltuieli” sau „fără protest”.
Avizul. În situaţia în care cambia nu a fost acceptată ori plata a fost refuzată,
posesorul trebuie să „avizeze1„, adică să încunoştinţeze pe girant şi pe trăgător despre
aceasta, în termen de patru zile calculate de la ziua protestului.
În următoarele două zile de la data încunoştinţării (avizului), fiecare girant la rândul
său, este obligat să facă încunoştinţarea respectivă propriului său girant. Lanţul
încunoştinţărilor ţine până la epuizarea şirului giranţilor şi pentru fiecare încunoştinţare
termenul de două zile curge de la primirea încunoştinţării precedente.
Lipsa de aviz ( de înştiinţare) se sancţionează cu pierderea dreptului la dobânzi şi
cheltuieli de judecată, precum şi cu plata daunelor către toţi giranţii anteriori.
Contra-cambia. Este o modalitate extrajuridică de realizare a drepturilor cambiale
care constă în emiterea unei alte cambii, trasă „la vedere”, asupra unuia dintre giranţii
anteriori, cambie ce va fi plătită la domiciliul trasului. Scopul ei este de a scuti pe creditor
de cheltuielile inerente unui proces2.
Creditorul posesor al cambiei sau obligat de regres care a achitat cambia, după
refuzul de plată al trasului constatat prin actul de protest, în loc să recurgă la acţiunea
cambială de regres, poate să devină trăgătorul unei noi cambii asupra oricărui debitor de
regres.
Aşadar, orice persoană, având dreptul se exercite regresul, poate dacă nu s-a stipulat
altfel, să se despăgubească prin o nouă cambie (contracambie), trasă la vedere asupra
unuia din giranţii săi şi plătibilă la domiciliul acestuia.
Contra-cambia cuprinde, în afară de sumele arătate la art. 53 şi 54 din Legea nr.
58/1934, un drept de curtaj şi taxă de timbru pentru ea. Dacă această contra-cambia este
trasă de posesor, suma este fixată după cursul unei cambii la vedere, trasă de la locul unde
cambia originară era plătibilă asupra locului domiciliului girantului. Dacă această
contra-cambia este trasă de un girant, suma este fixată după cursul unei cambii la vedere,
trasă de la locul unde trăgătorul contra-cambiei are domiciliul asupra locului domiciliului
girantului.
Contra-cambia este rar folosită în practică. Se poate interzice printr-o clauză
specială inserată în cambia originară emiterea unei contra-cambii.
1
2

A se vedea art. 50 din legea cambială.
Radu Economu, op. cit., p. 153.
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Amortizarea. Prin amortizare se înţelege anularea titlului pe cale de judecată, în
caz de pierdere, sustragere sau distrugerea ei, situaţie în care se pronunţă o ordonanţă de
amortizare ce se publică şi se notifică, în acelaşi timp, trasului cu scopul de a evita plata
celui ce prezintă titlul sustras sau pierdut.
Potrivit art. 89 din Legea nr. 58/1934 şi a pct. 436 şi urm. din Norme, trebuie
formulată o cerere, în care să fie specificate menţiunile obligatorii ale cambiei, care se
adresează preşedintelui judecătoriei în a cărui rază teritorială se află locul şi adresa unde
se efectuează plata cambiei.
După examinarea cererii şi a dovezilor aduse în sprijinul acesteia, preşedintele
judecătoriei se pronunţă în cel mai scurt timp printr-o ordonanţă în care sunt cuprinse
elementele de identificare ale titlului. Prin această ordonanţă titlul este declarat nul,
indiferent în posesia cui s-ar găsi.
Ordonanţa trebuie să fie notificată trasului, notificare după care acesta nu mai poate
plăti valabil persoanei care prezintă titlul. Înainte de notificare, plata făcută de tras
eliberează pe debitor de obligaţiile cambiale asumate, indiferent de introducerea cererii de
anulare.
După trecerea a 30 de zile de la publicarea textului în Monitorul Oficial al
României, este autorizată plata cambiei către posesorul legitim, beneficiar al hotărârii
judecătoreşti.
Deţinătorul cambiei poate face opoziţie la judecătoria competentă (cea care a emis
ordonanţa) în termen de 30 de zile de la data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial,
opoziţie care va fi comunicată de instanţă, odată cu citarea, în copie trasului (sau
acceptantului).
După în termenul de 30 de zile nu se formulează opoziţie sau dacă se formulează
aceasta este respinsă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, cambia pierdută, sustrasă
sau distrusă este anulată , ea nemaiproducând nici un efect.
De precizat faptul că ordonanţa de anulare a cambiei sau hotărârea de respingere a
opoziţiei au ca efect crearea unui titlu nou care-l înlocuieşte pe cel anulat.
Contenciosul cambial. Executarea cambială
A. Raportul fundamental şi raportul cambial.
Analiză. Cambiile sunt emise în urma unui raport de afaceri. Emiterea cambiei se
întemeiază în cele mai dese cazuri, pe o contraprestaţie rezultată dintr-un raport de drept
civil sau comercial existent şi beneficiar, chiar dacă obligaţia cambială este independentă
de acest raport. Doctrina denumeşte raportul juridic care cauzează emiterea cambiei –
raport fundamental – raport care nu este unul şi acelaşi lucru cu fundamentul juridic al
cambiei (izvorul obligaţiilor cambiei) şi nu se confundă cu obligaţia cambială
fundamentală) obligaţia emitentului sau trăgătorului), pentru că obligaţia cuprinsă în
cambie este abstractă de orice raport cauzal.
Ordinul de plată se dă independent de cauza plăţii şi fără a se arăta această cauză.
Acest raport este preexistent, extern titlului şi de cea mai diversă natură juridică
(cele mai diverse operaţii juridice aparţinând dreptului civil şi altor ramuri de drept). De
pildă, trăgătorul emite o cambie pe care o predă beneficiarului pentru că acesta i-a predat
o contraprestaţie (a marfă vândută). În cadrul acestui raport trăgătorul este debitor faţă de
beneficiar cu ceea ce s-a reţinut că se cheamă valoare furnizată. Prin emiterea cambiei
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trăgătorul invită pe o altă persoană (trasul) să plătească, el fiind, la rândul său, debitorul
trăgătorului. Adăugăm că, fiecare gir dat, naşte noi raporturi prin transmiterea cambiei
către giratar, pentru o datorie pe care girantul o are la giratar. Datoria pentru care girantul
transmite cambia giratarului, prin gir, este ca un raport fundamental, extern raportului
cambial născut din gir.
Obligaţia cambială asumată de către fiecare semnatar al cambiei este distinctă de
raportul fundamental. Ceea ce este specific cambiei, este faptul că , nefiind un act
constatator ( în sens de instrumentum), acest titlu naşte un drept nou, independent de
cauza sa, adică de raportul fundamental. Acesta este motivul pentru care obligaţia
cambială este calificată a fi o obligaţie abstractă.
Obligaţia cambială se poate caracteriza astfel: a) este o obligaţie abstractă; b) este o
obligaţie autonomă (obligaţia fiecăruia este separată şi independentă de a celorlalţi); c)
trăgătorul, acceptantul, giranţii şi avaliştii sunt ţinuţi solidar la plata sumei prevăzute în
titlu către posesorul cambiei; d) semnăturile sunt independente (regula independenţei
semnăturilor), adică o semnătură de pe titlu, nu depinde de valabilitatea celorlalte
semnături; e) funcţionează regula inopozabilităţii excepţiilor ce s-ar putea opune unei
acţiuni în justiţie; f) formalismul obligaţiei cambiale este o garanţie pentru posesorii
succesivi ai titlului; şi, g) obligaţia cambială constituie un act de comerţ independent de
natura juridică a raportului fundamental.
Legătura dintre raportul cambial si cel fundamental. Între cele două raporturi există
o anumită legătură exprimată în următoarele idei: a) raportul fundamental persistă şi este
guvernat de regulile proprii şi după crearea raportului cambial; b) ceea ce ar afecta
existenţa, valabilitatea şi obligativitatea raportului fundamental nu are nici o influenţă
asupra raportului cambial; c) excepţiile care pot fi invocate în cadrul unui raport nu se pot
opune în cazul celuilalt, şi invers, afară numai dacă raportul fundamental intră în câmpul
contractual cambial situaţie posibilă ori de către ori este vorba de raporturi directe între
părţi; şi, d) în ipoteza în care excepţiile pot totuşi fi ridicate se cere condiţia bunei
credinţe din partea posesorului titlului şi necesitatea unei soluţii grabnice.
B. Categorii. Creditorul cambial are la dispoziţie trei mari categorii de acţiuni:
- acţiuni specifice dreptului cambial, din care fac parte acţiunea cambială directă,
acţiunea de regres şi acţiuni în cadrul executării cambiale (opoziţia cambială)
- acţiuni specifice dreptului comun adaptate la dreptul cambial, din care fac parte
acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză şi acţiunea cauzală
- acţiuni de drept comun: contestaţia la executare, acţiunea de restituire a cambiei
C. Competenţa materială. Competenţa teritorială
Modificările aduse Legii nr. 58/1934 stabilesc că în materie cambială competenţa
materială este a judecătoriei, indiferent de valoarea înscrisă în cambie.În ceea ce priveşte
competenţa teritorială trebuie făcute câteva precizări.
Astfel:
- potrivit art. 61 competenţa pentru investirea cambiei cu formulă executorie revine
judecătoriei în raza căreia este locul plăţii sau dacă un astfel de loc nu a fost stabilit
competenţa revine judecătoriei de la domiciliul ori sediul trăgătorului.
- opoziţia se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formula
executorie, iar judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă, de
urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini (art. 62 alin. 2).
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- în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unei cambii posesorul poate solicita
anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei locului în care cambia
este plătibilă (art. 89 alin. 1)
Categorii de acţiuni
A. Acţiunea cambială directă.
Ceea ce diferenţiază cele două acţiuni este subiectul pasiv:
- împotriva debitorilor cambiali principali (trasul acceptant şi avaliştii săi) se
porneşte acţiunea cambială directă
- împotriva celorlalţi debitori (giranţii, avaliştii, trăgătorul) se porneşte fie de
creditor, fie de debitorii în regres care au plătit, acţiunea de regres . Acţiunea cambială, în
înţelesul legiuitorului cambial fiind o acţiune cu totul specială, nu poate fi exercitată decât
contra acelora care figurează pe cambie1.
Exercitarea acţiunii cambiale directe nu este supusă nici unei condiţii. O astfel de
acţiune se porneşte fie când creditorul presupune că există şanse ca debitorul să invoce
anumite excepţii admisibile, formale sau personale şi încearcă să evite o astfel de
posibilitate, fie în cazul unei cambii emise în străinătate, iar legislaţia ţării unde aceasta a
fost emisă nu prevede calitatea de titlu executoriu.
Se impune a face câteva precizări necesare a configura elementele necesare
exercitării acestei acţiuni, aşa cum au fost reţinute de către practica judecătorească:
1. cambia trebuie să îndeplinească toate condiţiile de formă care ar atrage nulitatea
ei, întrucât, aşa cum s-a stabilit în practica judecătorească în lipsa unuia din elementele
esenţiale cerute de legea comercială, cum ar fi lipsa datei cambiei, acţiunea cambială nu
poate fi exercitată2.
2. Nici în Codul comercial, nici într-o altă lege, nu există vreo dispoziţie din care să
rezulte că prin moartea debitorului cambial, cambia pierde efectele ei specifice conferite..
Ca atare, toate dispoziţiile legale edictate în favoarea cambiei, deci şi acelea privitoare la
timpul şi modul cum trebuie ridicate excepţiile de către debitor sunt aplicabile şi
succesorilor debitorului defunct3.
3. Conservarea acţiunii cambiale faţă de giranţi este condiţionată de dresarea actului
de protest în termenul şi condiţiile stabilite de lege. Această formalitate are un caracter de
instrument probator, fiind edictată exclusiv în interesul posesorului cambiei şi al
obligaţiilor la regres. Legiuitorul dă însă libertate obligaţiilor la regres ca, printr-o clauză
scrisă pe cambie, sau printr-un înscris aparte, să dispenseze pe posesorul cambiei de
dresarea protestului pentru neacceptare şi de plată4.
4. Conform art. 63 excepţiile cambiale trebuie propuse la prima zi de înfăţişare,
prin prima zi de înfăţişare înţelegându-se primul termen când procedura fiind îndeplinită,
părţile pot pune concluzii în fond, chiar dacă pârâtul nu se prezintă. Partea care nu a
ridicat excepţiile cambiale înaintea primei instanţe, la primul termen de înfăţişare, nu mai
poate să le invoce nici când procesul este în stare de judecată, nici să le mai invoce pentru
1

Curtea de Casaţie, dec. nr. 190/1916, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 103.
Curtea de Casaţie, dec. nr. 1636/1924, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 403.
3
Curtea de Casaţie, dec. nr. 1643/1938, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 104.
4
Curtea de Casaţie, dec. nr. 220/1932, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 94.
2
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prima dată în faţa instanţei de apel; în cazul în care partea adversă nu a opus debitorului
decăderea din acest drept, ci acceptat discutarea lor pentru prima dată în apel, este
prezumată că a renunţat de a se mai prevala de dispoziţiile legale care prevăd această
decădere, întrucât aceste dispoziţii nu sunt de ordine publică1.
5. Debitorul unei cambii poate opune (în cadrul unei acţiuni cambiale), între altele,
şi excepţiile privitoare la forma titlului. Una dintre condiţiile de formă esenţiale ale
cambiei este şi arătarea în cuprinsul ei a numelui persoanei sau denumirea/numele
primitorului. Această condiţie trebuie satisfăcută chiar la facerea sau emiterea titlului, sub
sancţiunea nevalabilităţii cambiei ca atare. Prin urmare, din moment ce este constatat că
numele primitorului a fost adăugat posterior emiterii cambiei (constatare ce poate rezulta
din orice mijloc de probă admis de lege, nu numai printr-o probă scrisă, întrucât nu este
vorba de o excepţie personală), beneficiarul nu se mai poate prevala de acţiunea
cambială2.
6. Debitorul unei cambii nu poate opune decât excepţiile privitoare la forma titlului
sau lipsa condiţiilor necesare pentru exercitarea acţiunii cambiale, precum şi cele
personale celui ce a exercitat această acţiune. În speţă, excepţia cambiei în alb remisă de
girant ultimului beneficiar, putea să fie ridicată şi de girant. Această excepţie s-ar fi
transformat într-o excepţie personală numai emitentului, în cazul ipotetic când girantul ar
fi completat cambia atunci când a transmis-o prin gir ultimului posesor, caz în care,
evident că girantul nu se mai putea prevala în raport cu ultimul posesor, de excepţia
privind elementele cambiei. Lipsa arătării numelui şi firmei beneficiarului la facerea
cambiei atrage nulitatea acesteia ca efect al cambiei. În speţă, fiind constatat că poliţa a
fost emisă în alb şi că în aceeaşi stare a fost transmisă prin gir, instanţa este în drept să
decidă că această cambie este nulă în virtutea legii, ca fiind lipsită de o menţiune socotită
indispensabilă de legiuitor3.
7.Debitorul unei cambii nu poate opune decât acele excepţiuni de fond care sunt
personale celui care exercită acţiunea, cu condiţia ca ele să fie lichide, de grabnică
soluţionare şi întemeiate pe o probă scrisă. Prin urmare, excepţiile dilatorii, cum este
cererea de suspendarea judecăţii sau de conexare a două acţiuni de naturi deosebite, fiind
prin natura lor excepţii de întârziere, nu întrunesc caracterul unor excepţii de grabnică
soluţionare şi ca atare, nu sunt admisibile4.
8. Excepţia cambială referitoare la viciul de consimţământ ce ar fi avut loc cu
ocazia semnării unei cambii fiind o excepţie personală dovada ei se face cu probă scrisă
nu cu martori5. Tot astfel, susţinerea debitorului, într-o acţiune cambială, că semnătura de
pe cambie a dat-o fiind constrâns prin ameninţări, fapt ce ar fi motivat chiar deschiderea
unei acţiuni publice, este o excepţie personală care, spre a putea fi primită, trebuie să fie
lichidă, de grabnică soluţionare şi întemeiată pe o probă scrisă6.
B. Acţiunea de regres. Calitatea de reclamant o are fie creditorul posesor legitim al
cambiei sau debitorii de regres.
1

Curtea de Casaţie, dec. nr. 1812/1937, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 109.
Curtea de Casaţie, dec. nr. 384/1932, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 109.
3
Curtea de Casaţie, dec. nr. 758/1933, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 110.
4
Curtea de Casaţie, dec. nr. 1563/1929, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 115.
5
Curtea de Casaţie, dec. nr. 541/1939, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 115.
6
Curtea de Casaţie, dec. nr. 421/1932, în „Practică judiciară în materie comercială”, p. 115.
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Acţiunea de regres are un caracter subsidiar faţă de acţiunea cambială directă, adică
poate fi promovată doar după refuzul de plată al trasului acceptant.
Pentru a fi exercitată acţiunea de regres trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
titlul să îndeplinească toate condiţiile formale, cambia să fi fost prezentată la plată (art.
41) să se dreseze protestul de neplată (art. 66) şi acesta să fie valabil şi efectuarea
înştiinţării de plată (art.50 alin. 1).
Procedura de încunoştinţare (notificare) privind dresarea unui protest pentru
neacceptarea sau neplata cambiei va parcurge drumul invers pe care l-a parcurs titlul.
Astfel, posesorul cambiei care a dresat protestul va trebui să notifice acest fapt girantului
său şi trăgătorului, în cele patru zile lucrătoare care urmează protestului sau zilei
prezentării, dacă a fost inserată clauza „fără cheltuieli”.
Notificarea făcută unui semnatar al cambiei trebuie să fie făcută în acelaşi interval
de timp şi avalistului său.
Cel ce nu îndeplineşte această procedură de încunoştinţare răspunde numai de
eventualele daune, însă fără a pierde dreptul de regres, iar aceste daune nu vor putea să fie
mai mari decât suma din cambie.
Regula este că acţiunea este promovată la scadenţă. Prin excepţie, acţiunea se
promovează şi înaintea termenului stabilit ca scadenţă în următoarele cazuri în care
efectuarea plăţii este aleatorie:
a. dacă acceptarea a fost refuzată total sau în parte;
În situaţia în care trăgătorul a interzis pe cambie acceptarea prin inserarea
cuvântului „neacceptabilă” nu se poate acţiona pe cale de regres pentru lipsa de acceptare
întrucât titlul nu trebuia prezentat la acceptare.
b. în caz de faliment al trasului, fie că acesta a acceptat sau nu;
c. în caz de încetare de plăţi din partea trasului chiar dacă aceasta nu este constatată
printr-o hotărâre;
d. în cazul în care urmărirea bunurilor trasului a rămas fără rezultat;
e. în caz de faliment al trăgătorului unei cambii neacceptabile, deoarece posesorul
cambiei, care nu poate prezenta cambia la acceptare, nu se mai poate baza nici pe
solvabilitatea trăgătorului la scadenţă.
Decăderea din dreptul de a mai promova acţiunea de regres are loc:
a. în caz de neprezentare la plată în termenele fixate de lege a cambiilor la vedere
sau la un anumit termen de la vedere
b. neefectuarea în termen a protestului de neacceptare sau de neplată
c. neprezentarea la plată a cambiilor ce conţin clauza „fără cheltuieli” sau „fără
protest”.
C. Executarea cambială. Posesorul cambiei are posibilitatea să recurgă în afara
acţiunilor cambiale şi la executare silită împotriva debitorilor cambiali. Această din urmă
posibilitate este preferată de către creditor, care în acest mod evită dificultăţile unui
proces: perioada de timp lungă, plata taxelor de timbru şi a altor cheltuieli prilejuite de
litigiu etc.
Doctrina interbelică a considerat că stabilirea calităţii de titlu executoriu a acestor
titluri de valoare prin cele două legi, Legea nr. 58/1934 şi Legea nr. 59/1934, constituie
inovaţia cea mai importantă, cu atât mai mult cu cât în Convenţia de la Geneva o astfel de
calitate nu a fost dată titlurilor de valoare1.
1

St. Ionescu, P. Demetrescu, I.L. Georgescu, Noua lege asupra cambiei şi biletului la ordin şi legea
asupra cecului, comentate şi adnotate, Bucureşti, 1934, p. 357.

286

DREPT BANCAR

Pentru executarea silită se cer întrunite următoarele condiţii: cambia să fie valabilă
sub aspect formal, cambia să fi fost prezentată la plată şi să se fi întocmit protestul de
neplată, drepturile cambiale să nu fie prescrise, iar cel ce porneşte executarea să fie în
posesia cambiei.
Potrivit art. 61 din Legea nr. 58/1934, cambia are valoarea unui titlu executoriu.
Competenţa pentru investirea cambiei cu formulă executorie revine judecătoriei în raza
căreia este locul plăţii sau dacă un astfel de loc nu a fost stabilit competenţa revine
judecătoriei de la domiciliul ori sediul trăgătorului.
Instanţa competentă verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile formale ale cambiei,
scadenţa cambiei şi dacă au fost îndeplinite actele de conservare a drepturilor cambiale.
Închirierea de investire cu formulă executorie nu este supusă apelului1.
După investirea cambiei cu formulă executorie, posesorul cambiei are obligaţia să
comunice debitorului o somaţie de plată prin intermediul executorului judecătoresc de la
domiciliul ori reşedinţa debitorului. Această somaţie nu trebuie confundată cu cea
prevăzută de Codul de procedură civilă pentru executarea silită mobiliară sau imobiliară2.
Somaţia trebuie să cuprindă o transcriere exactă a cambiei, a protestului şi a
celorlalte acte din care rezultă suma. Nemenţionarea elementelor esenţiale atrage nulitatea
somaţiei, însă nu orice lipsă sau eroare în transcriere duce la nulitatea somaţiei, ci numai
cele care pun în imposibilitate pe debitor să se apere în cadrul opoziţiei cambiale3(Trib.
Ilfov II Com., 30 martie 1936 ).
Debitorul are posibilitatea în termen de 5 zile de la data primirii somaţiei de plată să
formuleze opoziţie la executare invocând anumite excepţii ce privesc valabilitatea
titlului4; competenţa de a soluţiona opoziţia la executare revine judecătoriei care a investit
cambia cu formulă executorie.
D. Suspendarea executării. Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul
în care reclamantul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals sau nu recunoaşte
procura (art. 62). Acesta este caz special de suspendare, cererea fiind admisibilă doar în
cadrul opoziţiei şi numai dacă cererea respectivă poate fi calificată ca opoziţie şi nu
trebuie confundată cu suspendarea care poate fi solicitată în cadrul contestaţiei la
executare.
Cererea de suspendare se formulează chiar în cuprinsul opoziţiei şi nu separat, ca o
cerere distinctă.
Trebuie reţinut faptul că suspendarea în litigiile cambiale au un caracter
excepţional, instanţa fiind suverană în a aprecia temeinicia cererii.
În caz de suspendare a executării, creditorul va putea obţine măsuri de asigurare.
Opoziţia. Opoziţia la somaţia de executare nu trebuie confundată sau asimilată cu
contestaţia la executare prevăzută de art. 399 şi urm. .pr.civ., astfel că faţă de actele de
1

Discuţii privind calea de atac a se observa Cristina Gabriela Frenţiu, Calea de atac împotriva
încheierii de investire cu formulă executori a cambiei, în R.D.C. nr. 2/2003, pp. 73-74.
2
Radu Economu, op. cit., p. 149.
3
Radu Economu, op. cit., p. 149.
4
“Opoziţia la executarea cambială nu are drept scop anularea unei forme de procedură de execuţie,
cum este cazul contestaţiei la executare, ci deschide un proces cambial. Oponentul poate ridica aceleaşi
excepţii specific cambiale ca şi cele de drept comun, pe care le-ar fi ridicat într-o acţiune cambială. Astfe, el
poate ridica, sub formă de excepţie şi autoritatea de lucru judecat” (Cas. III, 3 dec. 1939, Pandectele Române,
1940 III, 218).
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executare întocmite de către executorul judecătoresc în măsura în care îl vatămă pe
debitor, acesta din urmă are posibilitatea formulării contestaţiei la executare.
În cazul formulării unei contestaţii la executare nu mai sunt aplicabile regulile
formale specifice cambiei, ci sunt aplicabile toate dispoziţiile legale admisibile în materia
contestaţiei, inclusiv în privinţa probelor.
Instanţa are obligaţia să pună în vedere reclamantului să depună la dosar cambia în
original şi să verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile formale ale cambiei, scadenţa
cambiei şi dacă au fost îndeplinte actele de conservare a drepturilor cambiale1.
E. Instituirea măsurilor asiguratorii. Măsurile asiguratorii nu poate fi înfiinţate
decât în baza unei cambii protestate2.Potrivit art. 62 alin. 4 prevede posibilitatea
instituirii, în cazul în care debitorul a formulat opoziţie şi a obţinut suspendarea ,
măsurilor asiguratorii.
Oricum, creditorul poate pe baza cambiei investite cu formulă executorie, chiar
dacă nu s-a formulat opoziţie, creditorul poate solicita instituirea sechestrului.
F. Excepţiile cambiale. Sunt două categorii de excepţii pe care debitorul cambial le
poate invoca: excepţii ce privesc nulitatea titlului şi excepţii grefate pe raporturile
personale dintre posesorul cambiei şi debitorul cambial.
Jurisprudenţa interbelică în încercarea de sistematizare a acestei materii a conturat
următoarele categorii:
a. Excepţii obiective absolute.Sunt obiective întrucât rezultă din titlu (nu sunt
respectate toate condiţiile de formă) şi sunt absolute întrucât pot fi invocate de orice
debitor, indiferent dacă este de bună sau rea-credinţă. Sunt excepţii obiective absolute:
- neposedarea cambiei în original
- lipsa unei condiţii de formă sau neregularitatea acestora
- prescripţia
- plata
b. Excepţii obiective relative: incapacitatea, falsificarea semnăturilor sau ştergerea
conţinutului cambiei, lipsa mandatului etc.
c. Excepţii subiective (personale) absolute:lipsa de legitimare, completarea
abuzivă a cambiei în alb, incapacitatea creditorului.
d. Excepţii subiective (personale) relative: invocarea unor vicii de consimţământ
la momentul emiterii cambiei sau invocarea unor vicii de consimţământ în legătură cu
raportul juridic fundamental sau inexistenţa raportului juridic fundamental.
534. Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză. Potrivit art. 65 din Legea nr.
58/1934 în cazul în care posesorul cambiei a pierdut acţiunea cambială în contra tuturor
obligaţilor şi nu are nici posibilitatea formulării acţiunii cauzale, acesta poate exercita
contra trăgătorului, acceptantului sau girantului o acţiune pentru plata sumei, întemeiată
pe îmbogăţirea fără justă cauză.
În temeiul acţiunii de îmbogăţire fără justă cauză, posesorul cambiei, justificând
posesiunea acesteia conform dreptului cambial, poate cere de la trăgător, de la acceptant
sau de la girant, plata sumei cu care aceştia s-au îmbogăţit fără justă cauză în dauna sa.
1

Într-o opoziţie cambială, atâta timp cât cambia în original lipseşte de la dosar, procesul nu este în stare
de judecată, şi deci, oponentul nu este decăzut din dreptul de a propune excepţiile pe care îşi sprijină opoziţia,
deşi nu le-a propus la primul termen când procedura a fost completă cu părţile (dar originalul cambiei a fost lipsă
la dosar) Curtea de Casaţie, dec. nr. 701936, în "Practică judiciară în materie comercială", p. 118.
2
N. Jac Constantinescu, op. cit., p. 123.
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Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză nu va putea fi îndreptată contra trasului,
deoarece acesta nu este obligat cambial mai înainte de acceptare. De asemenea, ea nu va
putea fi intentată nici contra avaliştilor sau acceptantului prin intervenţie, deoarece pentru
obligaţia pe care aceştia şi-o asumă, nu au în mod obişnuit nici un avantaj.
Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză prezintă un caracter cambial. De aceea
contra ei vor putea fi ridicate aceleaşi excepţii care sunt admise şi în cazul exercitării
acţiunii cambiale.
Pentru exercitarea acţiunii de îmbogăţire fără justă cauză trebuie să fie îndeplinite
următoarele condiţii:
a. existenţa unui titlu cambial, în baza căruia posesorul acestuia ar fi putut exercita
acţiunea cambială;
b. imposibilitatea de a folosi acţiunea fundamentală, ca o consecinţă a pierderii
acţiunii cambiale; această situaţie poate apare în special atunci când este vorba de
persoane care nu au avut raporturi directe între ele, în caz de scontare când nu s-a născut
o acţiune cambială sau când acţiunea fundamentală s-a stins prin novaţie;
c. îmbogăţirea debitorului cambial în dauna creditorului.
Termenul de prescripţie este de un an calculat de la data pierderii acţiunilor
cambiale.
G. Acţiunea cauzală. Acţiunea de restituire a cambiei. Emiterea ori transmiterea
cambiei nu are ca efect stingerea raportului fundamental, cu excepţia cazului în care
operează o novaţie când vechea obligaţie rezultată din raportul fundamental este înlocuită
cu o obligaţie nouă ce rezultă din raportul cambial1; spre exemplu, posesorul cambiei
dobândeşte cambia prin gir în scopul restituirii unui împrumut pe care îl dăduse
girantului, iar trasul refuză plata cambiei, posesorul cambiei (giratarul) are împotriva
girantului o acţiune întemeiată pe contractul de împrumut.
Titularul creanţei care rezultă din raportul fundamental care stă la baza emiterii
cambiei poate exercita pe lângă o acţiune cambială şi o acţiune cauzală.
Acţiunea cauzală este acţiunea pe care titularul creanţei exprimată în forma
cambială o poate exercita în legătură cu raportul fundamental, conform regimului juridic
care-l guvernează.
Pentru a putea exercita acţiunea cauzală, posesorul cambiei are obligaţia de a
restitui debitorului cambiei, titlul, prin depunere la grefa judecătoriei competente şi să
dovedească că a îndeplinit formalităţile necesare (protestul de neacceptare sau protestul
de neplată) pentru conservarea faţă de debitor a acţiunilor de regres ce-i pot aparţine şi la
care ar putea recurge.
Dacă creditorul a exercitat una din cele două acţiuni, cea cauzală sau cea cambială,
nu o va mai putea exercita pe cealaltă.
Termenul de prescripţie al acţiunii cauzale este de 3 ani (art. 3 din Decr. 167/1958).
Acţiunea de restituire a cambiei este exercitată de către posesorul ei legitim
împotriva celui ce i-a fost încredinţată cambia la un anumit moment şi în anumite
condiţii, dar ulterior deţinerea cambiei este abuzivă.
Anularea şi înlocuirea cambiei pierdute, sustrase sau distruse Prin amortizare se
înţelege anularea titlului pe cale de judecată, în caz de pierdere, sustragere sau distrugerea
1

V. Babiuc, Novarea raportului juridic fundamental într-un raport cambial, Revista română de drept,
nr. 12/1977, p. 66 şi urm.
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ei, situaţie în care se pronunţă o ordonanţă de amortizare ce se publică şi se notifică, în
acelaşi timp, trasului cu scopul de a evita plata celui ce prezintă titlul sustras sau pierdut.
Potrivit art. 89 din Legea nr. 58/1934 şi a pct. 436 şi urm. din Norme, trebuie
formulată o cerere, în care să fie specificate menţiunile obligatorii ale cambiei, care se
adresează preşedintelui judecătoriei în a cărui rază teritorială se află locul şi adresa unde
se efectuează plata cambiei. După examinarea cererii şi a dovezilor aduse în sprijinul
acesteia, preşedintele judecătoriei se pronunţă în cel mai scurt timp printr-o ordonanţă în
care sunt cuprinse elementele de identificare ale titlului. Prin această ordonanţă titlul este
declarat nul, indiferent în posesia cui s-ar găsi.
Ordonanţa trebuie să fie notificată trasului, notificare după care acesta nu mai poate
plăti valabil persoanei care prezintă titlul. Înainte de notificare, plata făcută de tras
eliberează pe debitor de obligaţiile cambiale asumate, indiferent de introducerea cererii de
anulare.
După trecerea a 30 de zile de la publicarea textului în Monitorul Oficial al
României, este autorizată plata cambiei către posesorul legitim, beneficiar al hotărârii
judecătoreşti.
Deţinătorul cambiei poate face opoziţie la judecătoria competentă (cea care a emis
ordonanţa) în termen de 30 de zile de la data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial,
opoziţie care va fi comunicată de instanţă, odată cu citarea, în copie trasului (sau
acceptantului).
Prin formularea opoziţiei procedura dobândeşte un caracter contencios în cazul în
care cel ce deţine cambia face opoziţie.
După în termenul de 30 de zile nu se formulează opoziţie sau dacă se formulează
aceasta este respinsă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, cambia pierdută, sustrasă
sau distrusă este anulată , ea nemaiproducând nici un efect.
De precizat faptul că ordonanţa de anulare a cambiei sau hotărârea de respingere a
opoziţiei au ca efect crearea unui titlu nou care-l înlocuieşte pe cel anulat.
H. Prescripţia acţiunilor cambiale. Acţiunile rezultând din cambie împotriva
acceptantului şi avaliştilor săi se prescriu în termen de 3 ani, calculat de la data scadenţei
(art. 94 alin. 1 din Legea nr. 58/1934).
Acţiunile posesorului cambiei împotriva giranţilor, a trăgătorului şi avaliştilor se
prescriu în termen de un an calculat de la data protestului de neacceptare a plăţii (art. 94
alin. 2 din Legea nr. 58/1934).
Acţiunile giranţilor exercitate de unii contra altora şi împotriva trăgătorului se
prescriu în termen de 6 luni, calculat din ziua când girantul a plătit cambia ori din ziua în
care acţiunea în regres a fost pornită împotriva sa (art. 94 alin. 3 din Legea nr. 58/1934).
Biletul la ordin
Noţiune. Biletul la ordin este titlul comercial de valoare care constă într-un înscris
prin care o persoană (emitentul) se obligă să plătească altei persoane (beneficiarului) ori
la ordinul acesteia din urmă, o sumă de bani la scadenţa stabilită. Este deci înscrisul prin
care subscriitorul se obligă a plăti direct o anumită sumă creditorului sau la ordinul
acestuia.
Asemănări cu cambia. Între cambie şi biletul la ordin există asemănări, motiv
pentru care ambele sunt reglementate prin aceeaşi lege, respectiv Legea nr. 58/1934, dar
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biletul la ordin se deosebeşte de cambie numai prin faptul că, pe când la cambie intervin
trei persoane (trăgătorul, trasul şi beneficiarul), în cazul biletului la ordin intervin doar
două persoane (emitentul şi beneficiarul). Cambia reprezintă genul, iar biletul la ordin –
specia.
Ca şi în cazul cambiei, biletul la ordin presupune existenţa unui raport juridic
fundamental (spre exemplu, s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare de mărfuri, iar
pentru plata preţului la o anumită scadenţă, cumpărătorul emite un bilet la ordin).
Biletul la ordin implică o recunoaştere a datoriei, adică emitentul are calitatea de
debitor şi prin emiterea titlului se obligă la plata unei sume de bani, iar beneficiarul are
calitatea de creditor.
Menţiunile obligatorii ale biletului la ordin sunt:
a) denumirea de bilet la ordin; trebuie ca această denumire să fie menţionată
expres în cuprinsul titlului
b) promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă de bani determinată; promisiunea
trebuie să fie fermă şi necondiţionată şi exprimată cu cuvintele „voi plăti” sau alte
expresii similare.
c) indicarea scadenţei; dacă nu se indică o scadenţă, plata se va face la vedere;
d) indicarea locului plăţii; dacă nu se indică locul plăţii, acesta va fi considerat
locul unde biletul la ordin a fost emis;
e) numele persoanei căreia sau la ordinul căreia trebuie făcută plata
f) data şi locul emiterii; dacă nu se prevede locul emiterii, se va considera că
acesta este locul arătat lângă numele emitentului;
g) semnătura emitentului; titlul trebuie să poarte semnătura personală a
emitentului.
Lipsuri. În cazul în care lipseşte una din menţiunile arătate mai sus, titlul nu va
avea valoarea unui bilet la ordin, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege1, când
sunt posibile remedii:
- cazul în care lipseşte data scadenţei, se va considera că biletul la ordin este plătibil
„la vedere”
- dacă lipseşte locul plăţii, urmează ca plata să se facă la locul emiterii titlului etc.
Sunt aplicabile şi biletului la ordin dispoziţiile ce reglementează cambia în privinţa
girului, scadenţei, plăţii, protestului etc.
Norme de trimitere. Potrivit art. 106 din Legea nr. 58/1934 sunt aplicabile
biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu,
dispoziţiunile relative la cambie, privind:
- girul (art. 13 - 23);
- scadenţa (art. 36 - 40);
- plata (art. 41 – 46, inclusiv plata prin trunchiere în condiţiile art. 1051);
- acţiunea sau executarea cambială (art. 47), şi
- regresul în cazul de neplată (art. 48 - 55 şi 57 - 65);
- protestul (art. 66 - 73);
- plata prin intervenţiune (art. 74 şi 78 - 82);
- copiile (art. 83 şi 86);
1

Ion Turcu, Dorina Paşca, Utilizarea biletului la ordin în alb în practica bancară, R.D.C. nr. 10/1998,
p. 20 şi urm.

INSTRUMENTELE DE PLATĂ

291

- alterările (art. 88);
- prescripţia (art. 94);
- zilele de sărbătoare legală, calendarul termenelor şi inadmisibilitatea termenului
de graţie (art. 95 - 98);
- subscrierea prin punere de deget (art. 99)
- acţiunea decurgând din îmbogăţire fără cauză (art. 65);
- anularea şi înlocuirea titlului (art. 89 - 93).
Sunt de asemenea aplicabile biletului la ordin dispoziţiile privind cambia plătită de
un terţ sau într-o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului (art. 4 şi 30), clauza
prin care se stabileşte dobândă (art. 5), deosebirile în indicarea sumei de plată (art. 6),
efectele unei semnături puse în condiţiunile arătate la art. 7, efectele semnăturii unei
persoane care semnează fără a avea mandat în acest sens sau depăşind mandatul primit
(art. 10) şi cambia în alb (art. 12).
Sunt de asemenea aplicabile biletului la ordin dispoziţiile privitoare la aval (art. 33 35), în cazul prevăzut de ultimul alineat al art. 34, dacă avalul nu arată pentru cine a fost
dat, el se consideră dat pentru emitent.
Cecul
Reglementarea. Definiţie. Reglementarea legală a cecului este cuprinsă în Legea
nr. 59/1934 (modificată prin Legea nr. 83/19941).
Cecul este înscrisul prin care o persoană, numită trăgător, dă ordin unei bănci,
numită tras, să plătească la prezentarea cecului o sumă de bani unei alte persoane numită
beneficiar.
Cecul se deosebeşte de cambie întrucât:
a) nu este faptă de comerţ obiectivă;
b) este folosit ca instrument de plată
c) în calitate de tras poate fi indicat doar o bancă
d) plata se face la prezentare.
Emiterea unui cec se face numai dacă trăgătorul are un disponibil bănesc la bancă şi
dacă există între tras şi trăgător o convenţie.
Categorii de cecuri. Cecul barat conţine două linii paralele făcute fie de trăgător,
fie de posesorul cecului.
Bararea poate fi generală şi specială; bararea este generală când între cele două linii
nu se face nici o menţiune, ori se face menţiunea „societate bancară” sau o expresie
echivalentă şi un astfel de cec poate fi plătit doar unei societăţi bancare ori unui client al
trasului; bararea este specială când între cele două linii se menţionează denumirea unei
societăţi bancare şi un astfel de cec poate fi plătit de tras doar societăţii bancare
menţionate sau, dacă aceasta este chiar trasul, unui client al acestei bănci.
Cecul plătibil în cont conţine expresiile „plătibil în cont” sau „numai prin
virament”; printr-un astfel de cec trăgătorul interzice plata în numerar.
Cecul netransmisibil conţine menţiunea „netransmisibil” inserată de bancă, ceea ce
însemnă că acesta nu poate fi girat către alte persoane cu excepţia băncii.
1

Publicată în Monitorul Oficial nr. 292 din 14 octombrie 1994.
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Cecul de călătorie este acel cec prin care trăgătorul condiţionează plata sumei
existente pe cec în momentul prezentării la plată unei a doua semnături; astfel, cecul
cuprinde două părţi, respectiv talonul şi cecul propriu-zis; călătorul semnează pe talon, iar
când acesta se prezintă într-o altă localitate la un agent sau corespondent al băncii, depune
o a doua semnătură pe cecul propriu-zis, iar plătitorul verifică cele două semnături, după
care face plata efectivă.
Condiţiile de formă. Înscrisul cecului, care este un tipizat, trebuie să cuprindă
următoarele menţiuni:
a) denumirea de cec care trebuie făcută pe textul înscrisului şi în limba în care este
redactat înscrisul;
b) ordinul necondiţionat de a plăti o sumă de bani determinată; nu se poate stipula
dobânda;
c) denumirea trasului care obligatoriu este o bancă
d) locul unde se face plata, iar dacă o astfel de menţiune lipseşte, plata urmează a
se face în locul unde trasul are sediul principal de activitate;
e) data şi locul emiterii; dacă nu s-a prevăzut locul emiterii,legea prezumă a fi
locul menţionat lângă numele trăgătorului;
f) semnătura trăgătorului; art. 11 din Legea nr. 59/1934 aşa cum a fost modificat
prin O.U.G. 38/2008, orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă: în clar, numele şi
prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă,
precum şi semnătura olografă.
Transmiterea cecului. Transmiterea cecului plătibil unei anume persoane cu sau
fără menţiunea „la ordin” se face prin gir în folosul oricărei persoane, chiar în folosul
trăgătorului sau a oricărui alt obligat.
Girul trebuie să fie scris pe cec1 şi trebuie să fie necondiţionat şi să privească toată
suma.
Dacă pe cec este menţionat beneficiarul şi cuprinde clauza „nu la ordin”, cecul se
transmite prin cesiune conform dispoziţiilor din Codul civil.
Cecul la purtător se transmite prin simpla tradiţiune.
Cecul nominativ se transmite prin cesiune conform dispoziţiilor Codului civil.
Avalul cecului. Plata unui cec poate fi garantată prin aval de către o terţă persoană
sau de un semnatar al cecului.
Avalul se menţionează pe cec2 şi trebuie semnat de către avalist. Avalistul va
răspunde ca şi persoana pentru care a garantat, iar în cazul în care va plăti dobândeşte
drepturile rezultate din cec.
Plata cecului. Spre deosebire de cambie, cecul fiind plătibil la vedere nu este supus
acceptării din partea trasului, acesta din urmă având doar rolul de plătitor; trasul nu
răspunde pentru neplata sumei, aceasta revenind în totalitate trăgătorului.
Cecul emis şi plătibil în România trebuie, sub sancţiunea pierderii dreptului de
regres împotriva giranţilor şi garanţilor, să fie prezentat la plată în termen de 15 zile.
Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere.
Dacă banca refuză plata, beneficiarul nu poate formula acţiune directă împotriva
trasului, întrucât acestuia nu-i incumbă o astfel de răspundere, ci va putea formula acţiuni
în regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi a celorlalţi obligaţi de regres.
1
2

După modificarea adusă art. 17 prin O.U.G. nr. 38/2008 girul nu mai poate fi scris pe un adaos.
După modificarea adusă art. 27 prin O.U.G. nr. 38/2008 avalul nu mai poate fi scris pe un adaos.
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Condiţiile pentru promovarea acţiunilor de regres sunt: prezentarea la plată a
cecului în termenele stabilite de lege şi constatarea refuzului de plată al trasului (protest,
declaraţie a trasului scrisă şi datată pe cec).
Acţiunile de regres se prescriu în termen de 6 luni calculat de la data expirării
termenului de prezentare la plată a cecului.
De asemenea, cecul are valoarea juridică a unui titlu executoriu pentru debit şi
accesorii (dobândă şi cheltuieli), iar investirea cu formulă executorie se face de către
judecătorie; posesorul cecului, ca şi în cazul cambiei, poate recurge la acţiunea cauzală şi
acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză.
Instrumentele de plată electronică1
Definiţie şi reglementare. Instrumentele de plată electronică sunt acele instrumente
materializate sub forma unui suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat,
care permite deţinătorului să utilizeze disponibilităţile băneşti dintr-un cont deschis pe
numele său în vedere plăţii bunurilor şi serviciilor de la comercianţii acceptanţi,
transferurilor de fonduri între conturi şi retragerea de numerar2.
Instrumentele de plată electronică sunt reglementate prin Regulamentul privind
tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre
participanţii la aceste tranzacţii emis de B.N.R. nr. 4 din 13 iunie 2002 (Regulamentul nr.
6 din 11.10.2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi
relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente3).
Sunt folosite următoarele două categorii de instrumente: instrumente de plată de tip
monedă electronică (e-money) şi instrumente de plată cu acces la distanţă (cardul,
aplicaţiile internet-banking, etc.)
Instrumentele de plată de tip monedă electronică sunt acele instrumente (chip
card, dispozitiv electronic) cu o valoare predeterminată pe care sunt stocate electronic
unităţi valorice ce permit utilizatorului să efectueze operaţiuni de retragere de numerar,
plata bunurilor şi serviciilor, transferul de fonduri între conturi şi care este acceptat la
plată şi de alte persoane juridice.
Moneda electronică este definită ca valoarea monetară ce reprezintă o creanţă
asupra emitentului, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este stocată pe un suport electronic
b) este emisă în schimbul primirii de sume de bani a căror valoare nu poate fi mai
mică decât valoarea monetară emisă
c) este acceptată ca mijloc de plată şi de alte entităţi decât emitentul.
Instrumentul de plată cu acces la distanţă este instrumentul ce permite
deţinătorului să aibă acces la fondurile aflate în contul său, prin intermediul căruia poate
efectua plăţi către un beneficiar sau alt gen de operaţiuni de transfer de fonduri şi care
necesită, de obicei, un nume de utilizator şi un cod personal de identificare/parolă şi/sau
orice altă dovadă similară a identităţii; în categoria instrumentelor de plată cu acces la
distanţă sunt incluse, în special, cardurile, altele decât cele ce fac parte din categoria
1
În acest sens, a se vedea şi Dan Drosu Şaguna, Monica Amalia Raţiu, Drept bancar, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2007, pp. 247-258.
2
Vasile Nemeş, Drept bancar, Ed. Editas, Bucureşti, 2004, p. 167.
3
Publicat în M. Of. nr. 927 din 15.11.2006.
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instrumentelor de plată de tip monedă electronică (indiferent dacă sunt de debit, de credit
etc.), precum şi aplicaţiile de tip Internet-banking şi home-banking.
Pe lângă operaţiunile de transfer de fonduri, ce conferă deţinătorului instrumentului
de plată cu acces la distanţă posibilitatea transmiterii electronice a instrucţiunilor de
debitare a contului curent propriu şi a transcrierii mesajului dorit pe ordinul de plată care
va fi generat automat de sistem, deţinătorul poate efectua şi operaţiuni de schimb valutar,
poate constitui depozite şi poate obţine informaţii privind situaţia conturilor şi a
operaţiunilor efectuate; toate tranzacţiile sunt recepţionate de bancă într-un server de
comunicaţie şi procesate printr-o tehnologie proprie de verificare a autenticităţii
mesajului de plată, înainte de a fi transmise în sistemul informatic propriu.
În cazul aplicaţiilor de tip Internet-banking principiul de funcţionare a acestor
instrumente de plată cu acces la distanţă se bazează pe tehnologia Internet (World Wide
Web), precum şi pe sistemele informatice ale emitentului.
În cazul aplicaţiilor de tip home-banking principiul de funcţionare a acestor
instrumente de plată cu acces la distanţă se bazează pe o aplicaţie software a emitentului,
instalată la sediul deţinătorului, pe o staţie de lucru individuală sau în reţea.
Cardul. Este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informaţie
standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinătorului său să utilizeze
disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele său la emitentul cardului
ori să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon stabilit în prealabil, deschisă de
emitent în favoarea deţinătorului cardului, în vederea efectuării, cumulativ sau nu, a
următoarelor operaţiuni:
a) retragerea de numerar, respectiv încărcarea şi descărcarea unităţilor valorice în
cazul unui instrument de plată de tip monedă electronică, de la terminale precum
distribuitoarele de numerar şi ATM (Automated Teller Machine), de la ghişeele
emitentului/băncii acceptante sau de la sediul unei instituţii, obligată prin contract să
accepte instrumentul de plată electronică;
b) plata bunurilor sau a serviciilor achiziţionate de la comercianţii acceptanţi1 şi
plata obligaţiilor către autorităţile administraţiei publice, reprezentând impozite, taxe,
amenzi, penalităţi etc., prin intermediul imprinterelor, terminalelor POS sau prin alte
medii electronice;
c) transferurile de fonduri între conturi, altele decât cele ordonate şi executate de
instituţiile financiare, efectuate prin intermediul instrumentului de plată electronică.
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării cardurilor2. Pentru titular, avantajele rezidă
în uşurinţa în utilizare şi comoditate, posibilitatea de a nu mai purta mereu asupra lor bani
în numerar, fapt care duce la diminuarea riscului de pierdere sau furt, verificarea rapidă a
cardului şi a titularului acestuia, posibilitatea de a achita în întregime sau în rate datoria.
În ceea ce priveşte comercianţii, aceştia beneficiază de posibilitatea de a utiliza
carduri de mai multe tipuri, emise de mai multe bănci, având acces astfel la o diersitate
relativ mare de carduri şi implicit de clienţi. De asemenea, spre deosebire de cec, plata
prin carduri este garantată şi, se reduce substanţial timpul de decontare şi ele constituie o
nouă tehnică de câştigare a fidelităţii, un suport publicitar pentru marcă.
1

Ion Turcu, Plata prin card bancar, R.D.C., 6/1996, p. 14 şi urm.
Radu C. Răduţ, Dorina Poanta, Gabriela Hârţescu, Oana Găburici, Fundamentele profesiunii bancare,
Bucureşti, Institutul Bancar Român, 2005, pp. 111-112
2
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Printre avantajele băncilor putem enumera faptul că instituţiile financiare îşi reduc
considerabil consumul de hârtie, sursa de venit provenită din comisioanele percepute de
la comercianţi, diminuarea cheltuielilor legate de efectuarea plăţilor.
Referitor la dezavantaje, se remarcă faptul că utilizatorii şi comercianţii manifestă,
încă, o anumită reticenţă faţă de aceste instrumente.
Regulamentul nr. 4/2002 (mai nou 6/2006) reglementează mai multe categorii de
card-uri.
Cardul de debit este cardul prin intermediul căruia deţinătorul dispune doar de
disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea
operaţiunilor.
Cardul de debit cu facilitate de overdraft este cardul prin intermediul căruia
deţinătorul poate dispune, pe lângă disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont
deschis la emitent, şi de o anumită sumă, asimilată unui credit, în limita unui plafon
predeterminat, acordată, de regulă, în situaţia în care drepturile băneşti ale deţinătorului
(de exemplu salariul) sunt virate regulat în contul de card pentru efectuarea operaţiunilor.
Cardul de credit este cardul prin intermediul căruia deţinătorul dispune de
disponibilităţi băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit
acestuia efectuarea operaţiunilor, în limita unui plafon stabilit în prealabil; cardul de
credit trebuie să permită deţinătorului fie rambursarea în totalitate a creditului la sfârşitul
perioadei stabilite de emitent, caz în care cardul este un card de călătorie şi divertisment travel and entertainment card, fie rambursarea parţială a creditului acordat, partea rămasă
urmând să fie considerată ca o extensie a creditului acordat anterior - charge card.
Cardul de numerar este cardul utilizabil doar la ATM sau la distribuitoare de
numerar pentru retragere de numerar.
Cardul de garantare a cecurilor este cardul emis ca parte a unui sistem de
garantare care, la prezentare alături de un cec completat şi semnat de către deţinătorul
cardului, garantează că orice cec emis până la incidenţa valorii de garantare a cardului va
fi onorat de banca emitentă a cecului.
Cardul specific unei companii sau cardul de comerciant este cardul emis de un
comerciant clientului său ori de un grup de comercianţi clienţilor lor, pentru a permite sau
a facilita plăţi în vederea achiziţionării de bunuri sau servicii exclusiv de la comercianţii
emitenţi sau de la cei care acceptă cardul pe bază de contract, fără a acorda accesul la un
cont bancar.
Cardul hibrid (dual card) este cardul care conţine atât bandă magnetică, cât şi
microprocesor şi care permite efectuarea unor operaţiuni combinate, specifice fiecărui tip
de card.
Cardul co-branded este cardul emis de o bancă împreună cu o entitate care, de
regulă, are ca obiect principal de activitate comerţul sau prestările de servicii. Cardul
cobranded este rezultatul asocierii a 2 parteneri, emitent şi, de regulă, comerciant, care
pot împărţi veniturile rezultate din asociere, putând furniza deţinătorului/utilizatorului
reduceri speciale la vânzarea de produse/prestarea de servicii de către
comerciantul/prestatorul de servicii partener al emitentului.
Chip-cardul sau smart-cardul este cardul ce oferă posibilitatea procesării şi/sau
stocării unităţilor valorice prin intermediul unui microprocesor integrat (chip). Spre
deosebire de cardul clasic cu bandă magnetică, pe smart-card se pot stoca efectiv fonduri
transferate dintr-un cont bancar sau dintr-un alt smart-card (operaţiune card to card),
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precum şi informaţii referitoare la soldul disponibil, plata efectuată cu acest tip de card
putându-se realiza instantaneu.
Cardul conţine elemente de securizare care să protejeze corpul material al acestuia,
trăsături de personalizare încorporate pe suprafaţa sa şi, după caz, alte componente
inserate în corpul material al acestuia, inclusiv banda magnetică şi/sau microprocesorul
(circuit integrat specializat), astfel încât să se asigure următoarele caracteristici comune:
a) fabricarea din material plastic cu aceleaşi dimensiuni, indiferent de emitent, în
strictă conformitate cu standardele internaţionale
b) prezentarea pe avers a următoarelor elemente: confecţionate în relief, necesare
folosirii cardului la imprinter (în situaţia în care cardul nu este destinat numai efectuării
de operaţiuni în mediu electronic), care să permită luarea unei amprente clare şi distincte
şi care vor include: numărul cardului, redactat cu cifre arabe; numele, prenumele şi orice
alte elemente care să permită evitarea confuziilor referitoare la identitatea deţinătorului,
într-o redactare cu caractere latine şi fonturi vizibile; data calendaristică a expirării
valabilităţii cardului (LL/AA), conform calendarului gregorian; spaţiul geografic de
utilizare (card cu circulaţie internaţională sau domestic card), acolo unde este cazul;
elemente destinate informării prin recunoaştere vizuală, efectuate prin gravare laser
(recomandat) şi/sau embosare: sigla proprietarului de marcă, în situaţia în care cardul este
emis în cadrul unui sistem internaţional de plăţi prin carduri sub licenţa unui proprietar de
marcă; denumirea şi/sau sigla emitentului, astfel încât să nu inducă în eroare comerciantul
acceptant şi să nu furnizeze informaţii insuficiente sau false despre emitent; eventual, o
hologramă vizibilă la lumină naturală;
c) prezentarea pe verso a următoarelor elemente: bandă magnetică înregistrabilă pe
cel puţin trei piste şi/sau un microprocesor integrat care poate fi inserat şi pe avers; un
panel de semnătură cu fundal de culoare deschisă, rezistent la uzură şi având elemente de
siguranţă în desen, care să îngrădească posibilitatea ştergerii sau modificării semnăturii;
pentru asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor de plăţi electronice cu
carduri emitenţii vor urmări adoptarea numai a standardelor EMV
(Europay/Mastercard/VISA).
Terminalele sunt dispozitive electromecanice prin intermediul cărora, utilizându-se
un instrument de plată electronică compatibil, se iniţiază şi se efectuează operaţiuni în
numele şi pe contul deţinătorului.
Acestea pot fi:
a) distribuitorul de numerar (cash dispenser) este un dispozitiv electromecanic ce
permite unui utilizator de card accesul la contul deţinătorului şi retragerea de disponibil
din contul acestuia, sub forma bancnotelor sau a monedelor metalice, denumite în
continuare numerar;
b) ghişeul automat de bancă (Automated Teller Machine), denumit prescurtat
conform uzanţelor internaţionale ATM, este un dispozitiv electromecanic ce permite unui
utilizator de card şi/sau unui utilizator de instrument de plată de tip monedă electronică
retragerea de disponibil din contul deţinătorului (sau din unităţile valorice stocate pe
instrumentul de plată de tip monedă electronică) sub forma numerarului, transferuri de
fonduri, constituirea de depozite şi informarea privind situaţia conturilor şi a operaţiunilor
efectuate prin intermediul cardului;
c) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare
(Electronic Funds Transfer at Point of Sale), denumit prescurtat conform uzanţelor
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internaţionale terminal POS, este un dispozitiv ce permite, prin mijloace electronice,
preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii privind plata cu card şi/sau
cu un instrument de plată de tip monedă electronică, efectuată la punctele de vânzare, de
obicei cu amănuntul, ale comerciantului acceptant. Din punct de vedere al accesului la
datele administrate de o unitate centrală, prin utilizarea combinată a tehnicilor de
transmisie şi prelucrare a datelor, un terminal poate opera în timp real (on-line) sau cu
decalaj în timp (off-line);
d) terminalul multicard este terminalul care acceptă carduri cu bandă magnetică şi
chip-carduri, nu neapărat emise sub aceeaşi marcă; acest dispozitiv poate permite şi
efectuarea operaţiunilor card to card.
Condiţii de desfăşurare a tranzacţiilor derulate prin intermediul
instrumentelor de plată electronică. Emitentul va pune la dispoziţia persoanelor
interesate condiţiile de emitere a instrumentelor de plată electronică şi de desfăşurare a
tranzacţiilor aferente acestor instrumente, iar instituţia acceptantă va pune la dispoziţia
persoanelor interesate, la toate sediile sale, condiţiile generale ce trebuie îndeplinite de
comercianţii acceptanţi în vederea participării la sistemele de plată electronică.
Emitentul va pune la dispoziţia utilizatorilor, în scris, la sediul unităţilor sale şi,
eventual, prin mijloace electronice, cel puţin următoarele informaţii:
a) tipurile de instrumente de plată electronică emise de acesta şi descrierea fiecărui
tip;
b) condiţiile generale de emitere şi utilizare a instrumentelor de plată electronică,
inclusiv obligaţiile şi responsabilităţile emitentului şi ale utilizatorului şi spaţiul geografic
de utilizare, în cazul cardurilor;
c) tranzacţiile care se pot efectua prin intermediul fiecărui tip de instrument de plată
electronică, precum şi intervalul de timp maximal în raport cu data la care instituţia
acceptantă înaintează tranzacţia spre decontare;
d) locaţiile terminalelor, respectiv ale ATM-urilor şi ale distribuitoarelor de
numerar din reţeaua proprie, dacă este şi instituţie acceptantă;
e) posibilitatea utilizării cardurilor proprii în alte reţele;
f) taxele, comisioanele şi dobânzile legate de emiterea şi de utilizarea fiecărui tip de
instrument de plată electronică, precum şi momentul în care acestea sunt percepute sau
acordate, după caz;
g) dacă instrumentul de plată electronică este cu circulaţie internaţională, se vor
furniza deţinătorului şi următoarele informaţii, respectiv valoarea estimată a taxelor şi
comisioanelor suportate pentru tranzacţiile curente în străinătate şi cursul de schimb
folosit pentru decontare, inclusiv date relevante pentru determinarea acestui curs;
h) proceduri de adresare a plângerilor de către utilizator şi de soluţionare a litigiilor
cu privire la instrumentul de plată electronică şi la tranzacţiile aferente utilizării acestuia.
Pentru evaluarea şi limitarea riscurilor, emitentul va impune solicitantului
furnizarea de date şi documente necesare pentru identificare. În cazul cardurilor de debit
cu facilitate de descoperit de cont sau al cardurilor de credit, se vor solicita documente
pentru verificarea bonităţii solicitantului.
Contractul încheiat între emitent şi deţinător trebuie să fie redactat în limba română
şi într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă este cazul; clauzele contractuale trebuie
să fie clar exprimate şi uşor de înţeles.
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Clauzele contractuale. Contractul trebuie să cuprindă, pe lângă drepturile şi
obligaţiile părţilor, clauze referitoare la:
a) descrierea instrumentului de plată electronică şi modul de folosire a acestuia,
inclusiv limita disponibilului pus la dispoziţia deţinătorului, acolo unde este cazul;
b) modul de determinare a sumelor ce trebuie plătite de deţinător emitentului,
reprezentând toate tipurile de taxe, comisioane şi dobânzi, dacă este cazul;
c) suma limită minimă/maximă admisă pe tip de operaţiune;
d) perioada de timp în care se va realiza debitarea sau creditarea contului
deţinătorului, inclusiv data decontării, şi, pentru acele operaţiuni efectuate în contul
deţinătorului care presupun emiterea de facturi pe numele acestuia, data în care debitarea
va fi făcută, calculată de la emiterea facturii;
e) tipurile de tranzacţii ce pot fi efectuate cu instrumentul de plată electronică
(achiziţionare de bunuri şi/sau de servicii, retragere/depunere de numerar, transfer de
fonduri între conturi, constituire de depozit);
f) perioada de timp în care o tranzacţie efectuată poate fi contestată de către
utilizator, inclusiv procedurile prin care această tranzacţie poate fi contestată şi
reconstituită, precum şi procedurile de soluţionare a contestaţiei şi entitatea,
departamentul/serviciul care se ocupă cu rezolvarea oricăror probleme privind cardurile
proprii sau tranzacţiile realizate cu acestea, durata maximă acceptată pentru transmiterea
răspunsului conţinând rezultatul contestaţiei, cuantumul şi modul de calculare a taxei de
soluţionare, dacă există;
g) tipurile de cheltuieli aflate în sarcina deţinătorului în legătură cu instrumentul de
plată electronică (taxe, comisioane, alte cheltuieli, inclusiv taxa de emitere şi taxele
anuale), precum şi modul de calcul al cursului de schimb utilizat în operaţiunile efectuate;
h) indicarea autorităţii abilitate să soluţioneze litigiile dintre deţinător şi emitent;
i) cel puţin un număr de telefon operaţional 24 de ore din 24, prin care se comunică
situaţiile de urgenţă (pierdere, furt, distrugere, blocare a cardului etc.) sau de suspiciune
privind posibilitatea existenţei unei copii a unui card ori solicitarea schimbării codului
PIN ca urmare a compromiterii confidenţialităţii acestuia;
j) răspunderea deţinătorului, inclusiv costurile pe care acesta trebuie să le suporte în
cazul în care cardul este pierdut, furat sau distrus.
Prin contract, emitentul se va obliga faţă de deţinător să nu dezvăluie unei alte
persoane codul PIN, alt cod de identificare şi/sau parolă ori orice altă informaţie
confidenţială similară.
Informaţiile privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate prin intermediul
instrumentului de plată electronică se vor transmite numai deţinătorului, respectiv
utilizatorului, după caz; aceste informaţii pot fi comunicate, în condiţiile legii,
autorităţilor abilitate.
Contractul dintre emitent şi deţinător se consideră încheiat în momentul în care
solicitantul instrumentului de plată electronică - deţinătorul - primeşte instrumentul de
plată electronică şi un exemplar al contractului semnat de ambele părţi, iar în cazul
instrumentelor de plată cu acces la distanţă, altele decât cardurile, în momentul în care
utilizatorul primeşte numele de utilizator şi codul personal de identificare/parola şi/sau
orice altă dovadă similară a identităţii necesară autentificării.
Emitentul va furniza periodic deţinătorului, conform contractului sau la cererea
acestuia, informaţii referitoare la tranzacţiile efectuate de deţinător prin intermediul
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instrumentului de plată electronică, precum şi orice informaţii legate de alte operaţiuni
efectuate în contul acestuia.
Drepturi şi obligaţii generale. Emitentul trebuie să asigure utilizarea în condiţii de
siguranţă a instrumentelor de plată electronică puse în circulaţie.
Emitenţii şi instituţiile acceptante vor respecta întocmai reglementările Băncii
Naţionale a României privind instrumentele de plată electronică în relaţia cu deţinătorii şi
utilizatorii, comercianţii acceptanţi, procesatorii, furnizorii de sistem şi proprietarii de
marcă.
În situaţia în care, prin contractul de licenţă încheiat cu un proprietar de marcă,
emitentului unui card i se condiţionează acordarea licenţei pentru utilizarea mărcii
respective de respectarea anumitor reguli şi proceduri de operare contrare prevederilor
prezentului regulament, emitentul va declara în scris acest lucru în documentaţia înaintată
Băncii Naţionale a României în vederea notificării emiterii cardului respectiv.
Emitentul va stabili, va asigura şi va răspunde pentru elementele de siguranţă şi de
personalizare ale instrumentului de plată electronică, accesibile sau nu simţurilor ori
cunoaşterii comune, care să prevină falsificarea sau alterarea informaţiei necesare şi
suficiente în efectuarea de plăţi prin intermediul instrumentului de plată electronică,
precum şi limitarea efectelor cauzate de pierderea, furtul şi distrugerea acestora, în scopul
evitării producerii unor prejudicii şi afectării încrederii în sistemele de plăţi care operează
cu instrumente de plată electronică.
Emitentul este responsabil pentru confecţionarea materială a cardului şi pentru
informaţia necesară şi suficientă pe care acesta trebuie să o conţină.
În vederea procesării operaţiunilor efectuate prin intermediul unui instrument de
plată electronică, emitenţii şi instituţiile acceptante au obligaţia să asigure liniile şi
echipamentele de comunicaţii şi procesare, dispozitivele prin intermediul cărora se
iniţiază, se înregistrează, se controlează şi se transmit informaţii şi date aferente
tranzacţiilor iniţiate, precum şi terminalele şi locaţiile unde acestea sunt amplasate, astfel
încât acestea să prezinte un grad adecvat de siguranţă operaţională, în vederea prevenirii
accesului neautorizat la acestea şi protejării confidenţialităţii, autenticităţii şi integrităţii
informaţiilor şi datelor în timpul procesării, stocării şi arhivării datelor, inclusiv
asigurarea unei utilizări facile a terminalelor, prin poziţionarea corespunzătoare a
tastaturii şi ecranului, şi afişarea textului obligatoriu în limba română şi, opţional, în una
sau mai multe limbi de circulaţie internaţională.
Emitentul/instituţia de credit acceptantă trebuie să asigure utilizarea facilă a
terminalelor prin:
a) poziţionarea corespunzătoare a tastaturii şi a ecranului;
b) buna vizibilitate a ecranului şi a textului doar pentru deţinătorul care operează la
terminal;
c) afişarea textului pe ecran, la alegerea deţinătorului, în limba română şi/sau în cel
puţin o limbă de circulaţie internaţională.
Informaţiile şi datele transmise instituţiei acceptante şi, respectiv, emitentului în
momentul plăţii nu trebuie să afecteze sub nicio formă confidenţialitatea operaţiunii.
Orice eveniment care afectează integritatea şi/sau securitatea datelor trebuie
identificat, comunicat, recunoscut şi clarificat de părţi, iar instituţia acceptantă, şi,
respectiv, emitentul vor lua toate măsurile rezonabile pentru înlăturarea efectelor sale.
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Contractele încheiate de către emitenţi cu deţinătorii de carduri şi contractele
încheiate de instituţiile acceptante cu comercianţii se întocmesc în scris1. Toate
informaţiile şi datele furnizate, precum şi contractele care se referă la instrumente de plată
electronică vor fi redactate în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională,
dacă este cazul.
Obligaţiile şi responsabilităţile emitentului şi ale instituţiei acceptante.
Emitentul are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să nu dezvăluie unei alte persoane codul personal de identificare al deţinătorului
(PIN), numele de utilizator, codul de identificare sau parola;
b) să nu distribuie un instrument de plată electronică fără ca acesta să fie solicitat în
prealabil de către deţinător, cu excepţia cazului în care se înlocuieşte instrumentul de
plată electronică aflat deja în posesia utilizatorului;
c) să păstreze evidenţele tranzacţiilor pentru o perioadă de timp, în conformitate cu
prevederile legale în materie, astfel încât tranzacţiile să poată fi urmărite, iar erorile să
poată fi rectificate;
d) să asigure mijloacele adecvate şi suficiente pentru ca deţinătorul să poată efectua
comunicările menţionate în contract; emitentul trebuie să pună la dispoziţia deţinătorului
mijloacele prin care acesta să poată face dovada faptului că a fost făcută comunicarea (cel
puţin data, ora înregistrării şi numărul de înregistrare al comunicării);
e) să dovedească, în cazul în care utilizatorul contestă o tranzacţie iniţiată prin
intermediul unui instrument de plată electronică, faptul că tranzacţia respectivă a fost
corect înregistrată şi evidenţiată în conturi;
f) să execute întocmai şi în condiţiile stabilite prin contract operaţiunile ordonate de
utilizator;
g) să ia măsuri de identificare şi de înscriere corectă a numelui şi prenumelui
utilizatorului, în conformitate cu actul de identitate al acestuia.
Emitentul este răspunzător faţă de deţinătorul unui instrument de plată electronică
pentru valoarea pierdută şi pentru executarea necorespunzătoare a tranzacţiilor
utilizatorului, în cazul în care pierderea sau executarea necorespunzătoare este atribuită
unei disfuncţionalităţi a instrumentului, a dispozitivului, a terminalului sau a oricărui alt
echipament autorizat să fie folosit de deţinător, cu condiţia să se facă dovada că
disfuncţionalitatea nu a fost cauzată cu bună ştiinţă de utilizator.
Instituţia acceptantă are obligaţia de a instrui comerciantul acceptant cu privire la
procedurile şi intervalele de timp pentru întocmirea şi transmiterea evidenţelor şi a
oricăror alte informaţii şi date necesare investigaţiilor sau care pot contribui la finalizarea
decontării tranzacţiilor.
De asemenea, aceasta are obligaţia de a-l instrui pe comerciantul acceptant, cu care
a încheiat un contract de acceptare la plată cu un instrument de plată electronică, asupra
comportamentului care trebuie adoptat în caz de fraudă sau tentativă de fraudă la o plată
cu un instrument de plată electronică, precum şi asupra procedurilor pentru reţinerea,
respectiv blocarea instrumentului de plată electronică, şi, după caz, asupra colaborării cu
autorităţile pentru limitarea riscurilor de neplată şi de fraudă.
Obligaţiile şi răspunderea deţinătorului. Deţinătorul unui instrument de plată
electronică are următoarele obligaţii:
1

Art. 15, alin. 1, Regulamentul BNR nr. 6/2006.
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a) să utilizeze instrumentul de plată electronică în conformitate cu prevederile
contractuale şi cu cele legale;
b) să ia toate măsurile rezonabile pentru asigurarea siguranţei instrumentelor de
plată electronică, în sensul protejării acestora împotriva furtului, pierderii sau deteriorării,
şi să respecte prevederile speciale din contract cu privire la furt şi pierdere;
c) să nu înregistreze codul personal de identificare sau parola într-o formă ce poate
fi uşor recunoscută, în particular, pe instrumentul de plată electronică sau pe alt obiect pe
care îl păstrează împreună cu instrumentul de plată electronică;
d) să nu contramandeze un ordin pe care l-a dat prin intermediul instrumentului de
plată electronică, decât în anumite situaţii strict determinate, stabilite prin contractele
încheiate între emitent şi deţinător.
Răspunderea deţinătorului privind acoperirea pierderilor este integrală în cazul în
care se dovedeşte că acesta a acţionat cu neglijenţă şi/sau în mod fraudulos.
Deţinătorul nu este răspunzător pentru tranzacţiile executate, dacă instrumentul de
plată electronică a fost utilizat fără a fi prezentat fizic sau fără identificarea electronică a
acestuia (PIN, coduri de acces).
Obligaţiile comerciantului acceptant. Comerciantul acceptant este obligat să:
- accepte la plată toate instrumentele cu privire la care a încheiat contracte;
- să ţină evidenţa tranzacţiilor efectuate prin intermediul instrumentelor de plată
electronică, cu respectarea cerinţelor impuse de emitent/instituţia acceptantă şi a
prevederilor legale
- la momentul prezentării unui instrument de plată electronică pentru efectuarea
unei tranzacţii, să verifice, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu
instituţia acceptantă şi ale reglementărilor legale, identitatea utilizatorului;
- în situaţia în care pentru efectuarea unei tranzacţii este obligatorie introducerea de
către utilizator a codului PIN, să ia toate măsurile ce se impun pentru asigurarea
confidenţialităţii acestei operaţiuni.
Emiterea instrumentelor de plată electronică. Emitenţii pot pune în circulaţie
instrumente de plată electronică numai cu notificarea prealabilă a Băncii Naţionale a
României, după trecerea termenului în care Banca Naţională a României poate face
opoziţie faţă de intenţia emitentului.
Acreditivele documentare1
Definiţie. Acreditivul documentar, folosit în relaţiile comerciale, este instrumentul
în temeiul căruia banca emitentă, la cererea şi după instrucţiunile unui client numit
ordonator, efectuează o plată către o terţă persoană sau la ordinul acesteia din urmă,
numită beneficiar, sau acceptă şi plăteşte efecte de comerţ trase către beneficiar ori
autorizează o altă bancă să efectueze plata sau să accepte şi să plătească valoarea unor
cambii2.
1
Cu privire la această instituţie a se vedea Mădălina Faghi, Acreditivul documentar – modalitate de
plată bancară internaţională, Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
2
Contractul de credit documentar urmează a fi dezvoltat pe larg în cadrul capitolului referitor la
contractele bancare.
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Se consideră în doctrina de specialitate că acreditivul documentar funcţionează şi
poate fi considerată ca o garanţie bancară autonomă1.
Principala reglementare a acreditivului documentar o constituie Publicaţia nr. 500
privind regulile uniforme şi practica acreditivelor a Camerei de Comerţ şi Industrie din
Paris.
Caractere. Menţiuni obligatorii. Acreditivul documentar este o modalitate de
plată autonomă, instituţionalizată şi condiţionată de prezentarea unei documentaţii.
Are un caracter autonom întrucât acreditivul documentar dă naştere unor raporturi
juridice independente de raportul juridic fundamentar (dintre ordonator şi beneficiar care
poate fi spre exemplu un contract de vânzare-cumpărare).
Caracterul instituţional rezultă din implicarea obligatorie a cel puţin două instituţii
bancare.
Orice acreditiv documentar condiţionează plata sumei de prezentarea de către
beneficiar a unor acte cum ar fi: acte care dovedesc transportul (contractul de expediţie,
scrisoarea de trăsură etc), contracte de asigurare, facturile, certificare de garanţie etc.
Menţiunile obligatorii pe care trebuie să le conţină cererea de deschidere a
acreditivului şi implicit instrucţiunile formulate de către ordonator şi transmise băncii
emitente: denumirea şi sediul beneficiarului (exportatorului, vânzătorului), cuantumul
sumei, forma acreditivului (revocabil, irevocabil etc), modul de realizare a acreditivului
(prin plată la vedere, prin plată deferată, prin negociere etc), cel fel de cambii trebuie
trase şi la ce scadenţă, indicarea documentelor ce trebuie prezentate la plată, locul
încărcării, expedierii sau preluării mărfurilor, dacă este permisă sau interzisă executarea
parţială a contractului, termenul în care după data deschiderii acreditivului trebuie
prezentate la bancă documentele, modul de transmitere a acreditivului (telegramă, fax,
telex etc.).
Formele acreditivului. În funcţie de cum pot fi modificate sau anulate, acreditivele
se împart în: acreditive revocabile care pot fi revocate ori anulate de către banca emitentă
în orice moment, fără a fi obligatorie notificarea beneficiarului şi acreditive irevocabile
care constituie un angajament ferm de plată al băncii sub condiţia prezentării actelor
stabilite. Dacă în acreditiv nu s-a specificat forma sa se consideră că acreditivul este
irevocabil.
Dacă acreditivul creează obligaţia plăţii doar în sarcina băncii emitente acreditivul
este neconfirmat, spre deosebire de acreditivul confirmat ce creează obligaţia de plată şi
în sarcina altei bănci (banca confirmatoare) decât banca emitentă, astfel că în acest ultim
caz beneficiarul acreditivului poate solicita plata de la orice din bănci.
Acreditivul transferabil este acreditivul în temeiul căruia beneficiarul poate cere
băncii plata la vedere la o dată amânată (faţă de data stabilită), să accepte sau să
negocieze cambii în temeiul acreditivului pentru unul sau mai mulţi beneficiari. Este
obligatorie menţionarea în cuprinsul acreditivului a cuvântului „transferabil” orice alt
sinonim nefiind suficient pentru a face acreditivul transferabil. În cazul unui acreditiv
netransferabil plata trebuia făcută primului beneficiar.
În funcţie de scadenţa acreditivului se întâlnesc: acreditive cu plata la vedere când
plata se face la momentul verificării documentaţiei depusă de către beneficiar, acreditive
1

V. Pătulea, C. Turianu, Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale, Ed. Scripta, Bucureşti,
1994, p. 80.
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cu plata amânată (deferată) când plata se face la un termen ulterior datei la care se
verifică documentaţia şi acreditivele negociate sunt acreditivele care prevăd că plata se va
face prin cumpărarea cambiilor de către banca autorizată în acest sens, denumită bancă
negociatoare care poate fi banca emitentă sau orice altă bancă implicată în acreditiv.
Incasso-ul documentar
Definiţie. Incasso-ul documentar, alături de acreditivul documentar, reprezintă o
modalitate de plată simplă care constă în ordinul pe care îl dă exportatorul băncii sale de a
încasa contravaloarea tranzacţiei şi de a o vira în contul său, depunând în acest scop la
bancă documentele care atestă executarea obligaţiilor sale contractuale, pentru a fi
transmise de aceasta importatorului. Banca acţionează ca un intermediar între importator
şi exportator, care nu are decât obligaţia de a transmite documentele importatorului, de a
încasa de la acesta preţul şi de a-l remite exportatorului1.
Sediul materiei. Această modalitate de plată este reglementată pe plan internaţional
prin Regulile uniforme pentru incasso emise de Camera Internaţională de Comerţ şi
Industrie de la Paris, sub numele de Publicaţia 522.
Astfel, în accepţiunea Publicaţiei 522, incasso-ul reprezintă tratarea de către bănci,
în conformitate cu instrucţiunile primite, a documentelor financiare şi/sau comerciale
pentru: a obţine acceptarea şi/sau, dacă este cazul, plata; a remite documentele comerciale
contra acceptare şi/sau după caz contra plată; a remite documentele în alte condiţii.
Tipuri de incasso. În funcţie de documentele vehiculate, se disting două tipuri de
incasso:
- simplu: reprezintă un incasso de documente financiare, neînsoţite de documente
comerciale;
- documentar: este un incasso de documente comerciale însoţite sau nu de
documente financiare.
Din punct de vedere al modului în care importatorul intră în posesia documentelor,
incasoul poate fi:
- documente contra plată (documents against payement) D/P, caz în care
importatorul intră în posesia documentelor după ce efectuează plata;
- documente contra acceptare (documents against acceptance) D/A, caz în care
importatorul intră în posesia documentelor după ce acceptă cambia, urmând ca, plata
mărfurilor să o efectueze la scadenţa cambiilor.
Părţile implicate în derularea unui incasso, simplu sau documentar, sunt
următoarele: ordonatorul (exportatorul); banca remitentă (banca exportatorului); trasul
(importatorul), banca prezentatoare (banca importatorului) şi banca însărcinată cu
încasarea (poate fi banca importatorului sau o altă bancă convenită de cei doi parteneri).
Derularea mecanismului incassoului. Operaţiunea este o simplă vehiculare de
documente, obligaţia băncii se rezumă la prestarea unui serviciu în condiţiile impuse de
exportator şi de Publicaţia 522.
Documentele cu care lucrează băncile pot fi clasificate în două categorii, şi anume
documente financiare (cambii, cecuri, bilete la ordin, etc.) şi documente comerciale
(facturi, documente de transport, de asigurare, etc.)
1

Mădălina Faghi, Acreditivul documentar, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 226.

304

DREPT BANCAR

Băncile îndeplinesc rolul unor prestatori de servicii la ordinul exportatorului,
percepând pentru aceasta comisioane bancare. Principala obligaţie a băncilor este de a
transmite documentele şi de a încasa contravaloarea lor, cu stricta respectare a
instrucţiunilor ordonatorului/exportatorului. Obligaţiile băncilor sunt următoarele:
- controlul documentelor, limitat la verificarea concordanţei (aparente) dintre
documentele prezentate efectiv şi cele enumerate în ordinul de încasare, avizând
exportatorul asupra neregulilor sau documentelor lipsă;
- executarea instrucţiunilor ordonatorului de transmitere a documentelor;
- prezentarea documentelor şi obţinerea plăţii - singura obligaţie fermă este ca, în
caz de neacceptare sau neplată, în cel mai scurt timp să anunţe ordonatorul, dacă nu s-au
dat alte instrucţiuni şi să-i ţină documentele la dispoziţie.
Această modalitate de plată este mai puţin sigură pentru exportator decât acreditivul
documentar, deoarece marfa este livrată pe adresa cumpărătorului fără nici o garanţie de
plată.
Comisioanele aferente incasso-ului documentar. Băncile îşi rezervă dreptul de a
cere plata în avans a comisioanelor şi spezelor, de la ordonator, pentru a îndeplini
instrucţiunile date de acesta în ordinul de încasare şi, în aşteptarea primirii unei astfel d
eplăţi, îşi rezervă dreptul de a nu îndeplini astfel de instrucţiuni1.
Avantajele şi riscurile utilizării incasso-ului. În ceea ce priveşte avantajele,
exportatorul are garanţia că importatorul va intra în posesia documentelor de livrare
numai contra plăţii sau acceptului de plată al acestora, în timp ce importatorul nu are
nicio obligaţie până la sosirea documentelor la banca lui şi nu plăteşte mărfurile importate
decât la ridicarea documentelor.
Referior la riscuri, printre acestea putem enumera: riscul întârzierii la plată, riscul
de neplată din partea importatorului, riscul diminuării încasării, riscul pierderii mărfii.
Aceste neajunsuri pot fi înlăturate prin solicitarea înainte de efectuarea exportului a unei
garanţii, de exemplu:
- utilizarea tratelor (trase asupra cumpărătorului, acceptate de acesta şi avalizate de
banca lui);
- solicitarea unei scrisori de garanţie bancară de plată la incasso;
- întocmirea documentelor de transport (conosamentul) şi asigurare a mărfii într-o
formă negociabilă;
- solicitarea unei sume în avans;
- expedierea mărfii pe adresa unei bănci agreate de către exportator, sau a unui
depozit de mărfuri din localitatea de destinaţie, făcând totodată menţiunea ca mărfurile să
fie eliberate pe baza unei dovezi de efectuare a plăţii.

1

Mariana Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 191.
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CAPITOLUL VIII
CONTRACTELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII BANCARE
Secţiunea 1
Consideraţiuni generale privitoare la contractele bancare
Introducere. Derivând din calitarea dreptului bancar de ramură desprinsă din
activitatea comercială, contractele bancare păstrează caracteristicile principale ale
contractelor comerciale, însă, alături de acestea, ele împrumută şi alte trăsături specifice
altor ramuri de drept (comerţ internaţional, teoria generală a obligaţiilor, drepturi reale,
dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul asigurărilor etc.); acestea se reunesc, însă, sub
protecţia dreptului comun.
În acest capitol, ne propunem analiza anumitor aspecte teoretice şi practice ale
conturilor bancare, dar şi a anumitor operaţiuni de credit intern şi internaţional. Această
analiză nu se doreşte, însă, a fi una de manieră exhaustivă, ci o privire detaliată asupra
unor contracte care nu au fost analizate până în prezent (bunăoară, contractul de credit
sindicalizat), precum şi o relevare a unor aspecte şi mecanisme juridice proprii anumitor
tehnici bancare (contractele options şi swap) care se dovedesc esenţiale în înţelegerea
acestui tip de suport administrativ deţinut de clientul bancar.
De asemenea, sunt analizate principiile de drept pe care se bazează sistemul
contractelor specifice practicii bancare, ţinând cont de ultimele dezvoltări în materia
tehnicilor bancare, legate de informatizare şi internet şi de consecinţele pe care acestea le
produc, precum şi de directivele europene elaborate în acest domeniu.
Încheierea contractelor bancare. Contractele bancare se încheie pe baza
consimţământului valabil exprimat de către părţile contractante.
Consimţământul băncii1 nu semnifică simpla ofertă adresată publicului; acesta
trebuie să fie exprimat în scris şi individualizat, prin raportare expresă la un client şi la un
contract bancar precis determinat. Acesta este exprimat în scris de către persoanele
împuternicite. Chiar şi prezentând oferta unui client care îşi exprimă intenţia de a
contracta, banca îl poate refuza fără a fi obligată să motiveze acest refuz2
Consimţământul clientului trebuie să fie neviciat şi dat de o persoană cu capacitate
deplină de exerciţiu. Persoana fizică pusă sub interdicţie, precum şi minorul sub 14 ani îşi
vor exprima consimţământul prin intermediul reprezentantului legal, în timp ce minorul
cu capacitate de exerciţiu restrânsă va fi asistat de persoana sub a cărei ocrotire se află.
Banca este obligată să informeze clientela cu privire la toate condiţiile contractelor
bancare şi la toate angajamentele reciproce ale părţilor.
În ceea ce priveşte capacitatea părţilor, în timp ce persoana fizică trebuie să deţină
capacitate de exerciţiu deplină, persoana juridică poate încheia contracte bancare cu
respectarea principiului specialităţii capacităţii de exerciţiu3.
1

Ion Turcu, Drept bancar, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 23.
Radu I. Motica, Vasile Popa, Drept comercial român şi drept bancar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
1999, p. 378.
3
Art. 34 din Decretul nr. 31/1954.
2
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Obiectul contractelor bancare este reprezentat de operaţiunile bancare menţionate
în art. 11 al OUG nr. 99/2006.
Cauza contractelor bancare trebuie să fie certă şi licită, fiind interzise contractele
bancare care au o cauză ilicită, cum ar fi spălarea banilor.
Originalitatea contractelor bancare constă în câteva caracteristici esenţiale, pe care
le vom detalia pe scurt în cele ce urmează.
În ceea ce priveşte forma, contractele bancare se încheie întotdeauna în formă
scrisă în practica bancară curentă, în scopul dovedirii existenţei lor1.
Contractele bancare sunt contracte de adeziune, în sensul că acestea sunt redactate
în întregime sau aproape în întregime de către bancă. Principala trăsătură a acestora este
că toate clauzele şi conţinutul lor nu sunt rezultatul negocierii părţilor contractante aflate
pe picior de egalitate2. Astfel, există patru caractere generale ale acestui contract :
a) contractul de adeziune presupune o inegalitate economică şi socială a părţilor
contrctante ;
b) oferta de a contracta are un caracter de generalitate
c) contractul de adeziune este opera unei singure părţi contractante, cealaltă parte
aderând la condiţiile contractului
d) contractul de adeziune este, în general, un contract complex.
Protecţia consumatorului. Legislatorul a intervenit pentru a proteja
consimţământul consumatorului faţă de condiţiile pe care bancherul i le opune acestuia.
La nivelul UE a fost adoptată Directiva 93/13/CEE care are ca scop armonizarea
legislaţiilor statelor membre în domeniul portecţiei consumatorilor împotriva clauzelor
abuzive din contractele de adeziune. În conformitate cu art. 8, dispoziţiile sale instituie un
nivel minim de protecţie, statele membre având posibilitatea de a adopta măsuri mai
restrictive.
O clauză care nu a fost supusă negocierii este abuzivă dacă determină un
dezechilibru evident între drepturile şi obligaţiile părţilor3, dezavantajând consumatorul;
este considerată nenegociată o clauză dacă aceasta a fost preredactată.
Directiva precizează clauzele care pot fi considerate abuzive, dacă nu au fost
negociate:
- excluderea sau limitarea răspunderii agentului economic în cazul atingerilor
aduse vieţii, sănătăţii ori integrităţii consumatorului datorită unor acţiuni ori inacţiuni ale
celui dintâi
- excluderea ori limitarea drepturilor legale ale consumatorului faţă de agentul
economic în cazul neexecutării sau executării defectuoase a obligaţiilor contractuale de
către agentul economic
- introducerea în contracte a unor condiţii a căror realizare depinde în mod exclusiv
de voinţa agentului economic
1
În anumite situaţii, totuşi, s-a admis dovada încheierii contractului şi cu alte înscrisuri, cum ar fi
corespondenţa purtată între părţi (decizia nr. 802 din 15 aprilie 1924 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
citată în I. Turcu, op. cit., p. 26).
2
Octavian Rădulescu, Aspecte actuale privind contractele de adeziune, Revista de Drept Comercial,
nr. 12/1999, pp. 63-66.
3
Art. 3-1 al directivei.
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- obligarea consumatoruluicare nu-şi îndeplineşte una din obligaţiile contractuale
să plătească agentului economic o sumă disproporţionat de mare cu titlu de despăgubiri
- clauza prin care agentul economic poate să rezilieze unilateral contractul fără o
notificare prealabilă în acest sens
- posibilitatea agentului economic de a modifica unilateral caracteristicile
produsului ori serviciile oferite consumatorului
- acordarea unui drept exclusiv agentului economic de a interpreta clauzele
contractului.
Această enumerare nu are caracter exhaustiv.
Regimul juridic naţional. În legislaţia română, protecţia consumatorului este
asigurată prin intermediul Ordonanţei nr. 21 din 21 august 19921. Astfel, în art. 2 se
defineşte noţiunea de consumator drept persoana fizică sau grupul de persoane fizice
constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau
servicii, în afara activităţii sale profesionale.
Clauza abuzivă este definită2 ca fiind o clauză contractuală care nu a fost negociată
direct cu consumatorul şi care, prin ea însăşi, sau împreună cu alte prevederi din contract
creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un
dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
De asemenea, în acest sens a fost adoptată şi Legea nr. 193/2000 (republicată3)
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
Aceasta precizează că orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru
vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără
echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. În caz de
dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea
consumatorului. De asemenea, se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii.
O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul
dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei,
cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate
de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.
Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a
fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legii pentru restul
contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost
prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard
preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe
în acest sens.
Natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:
a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul
încheierii acestuia;
b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;
1

Republicată în M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007.
Art. 2, lit. d) pct.16.
3
Republicată în M. Of. nr. 305 din 18 aprilie 2008.
2
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c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.
Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului
principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de
o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care
aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.
Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul
organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul
se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea
acestora mai poate continua.
În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea
clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea
contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese.
Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii
împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de
specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.
Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate sau
din oficiu.
Comercianţii au obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractele
încheiate cu consumatorii.
Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează
faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de
comerciant.
Procesul-verbal se transmite, după caz, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a
săvârşit fapta sau în a cărei rază teritorială contravenientul îşi are domiciliul sau, după
caz, sediul.
Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, aplică
sancţiunea contravenţională şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor
contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinţă, sau desfiinţarea acelui
contract, cu daune-interese, după caz1.
Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor
prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu
prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.
În cazul în care părţile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului legea unui
stat care nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu
teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi în cazul în care
legea 193/2000 are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din
urmă.
De asemenea, Legea 193/2000 conţine în Anexă o listă cuprinzând clauzele
considerate abuzive, şi anume clauzele care:
a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a
avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.
1

În caz contrar, instanţa va anula procesul-verbal întocmit.
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b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut
posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în
situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
d) dau dreptul comerciantului să prelungească automat un contract încheiat pentru
o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada limită la care
acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;
e) dau dreptul comerciantului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului,
clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau
termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi
serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
g) dau dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale;
h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a pretinde despăgubiri în
cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de
comerciant;
j) restrâng sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul;
k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vătămării sau
decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului
privind utilizarea produselor şi serviciilor;
l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita
un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin
arbitraj;
m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor
evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac
obiectul unei alte părţi din contract;
n) dau dreptul comerciantului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe
persoane - agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer
serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;
o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către comerciant cu o creanţă pe
care el ar avea-o asupra comerciantului;
p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit
vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în
ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care
preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii
contractului.
r) permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul
neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa
compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării
contractului de către comerciant;
s) dau dreptul comerciantului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să
prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;
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t) dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat pentru o durată
nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.
În Franţa, articolul 7 din decretul nr. 84-708 din 24 iulie 1984 impune instituţiilor
de credit să aducă la cunoştinţa clientelei lor şi a publicului condiţiile generale de bancă
pe care acestea le practică pentru operaţiunile efectuate. Mai mult, la deschiderea unui
cont, acestea trebuie să informeze clienţii cu privire la condiţiile de utilizare a contului,
preţul diferitelor servicii la care oferă acces şi angajamentele reciproce ale instituţiei de
credit şi ale clientului1.
Particularitatea contractelor bancare a fost relevată de doctrina franceză2 ; astfel,
se înfăţişează cele trei etape din durata de existenţă a contractelor: formarea, executarea
desfiinţarea acestui tip de act juridic. În vederea stabilirii specificităţii contractului bancar
trebuie să se cerceteze scopul economic al operaţiunii, precum şi calitatea părţilor
convenţiei; astfel, specificitatea rezultă din însuşi obiectul contractului : riscul şi
aprecierea sa vor condiţiona angajamentul banchetului care va varia în funcţie de
încrederea acordată de client. Mai mult, este de la sine înţeles că factorii care conferă
diverselor contracte de afaceri o anumită rigiditate, un caracter sandard, operează de plin
drept în domeniul bancar3.
În prezent, concurenţa internaţională impune băncilor o productivitate din ce în ce
mai mare, aceasta transpunându-se într-o mare rigoare în ceea ce priveşte gestiunea
economică a instituţiilor bancare. Un grad mai mare de uniformizare a formulelor de
contracte va permite câştiguri în rentabilitate4. In ceea ce priveşte executarea contractului,
bancherul are o mare responsabilitate care se întinde asupra obligaţiilor de consiliere, de
discreţie , de supraveghere şi de non-ingerinţă.
Influenţa tehnicilor de gestiune asupra contractelor bancare. Tehnicile moderne
de gestiune ale băncilor, în special utilizarea masivă a procedeelor informatice şi
telematice au transformat în mod radical mediul actelor juridice încheiate cu clienţii.
Datorită faptului că foarte multe înscrisuri sunt efectuate prin intermediul calculatorului,
s-a pus problema de a vedea dacă este posibil să vedem în acestea manifestări ale voinţei
apte să producă efecte de drept5.
În ceea ce priveşte calitatea şi forţa probantă a înregistrărilor şi reproducerilor,
fotocopiile sau faxurile au o forţă probantă inferioară înscrisului, deaorece acestea nu
conţin semnătură manuscrisă. Conform jurisprudenţei, acestea constituie indicii care, prin
ele însele, pot fi suficiente pentru constituirea probei angajamentului6. În acest sens,
jurisprudenţa franceză7 a statuat că un borderou Dailly trimis prin fax constituie o probă
1

François Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, Paris, 2001, p. 3
Jean Stoufflet, Le particularisme des contrats bancaires, în Mélanges Jauffret, Faculté de droit et de
sciences politiques d'Aix-Marseille, 1974 pp. 635-648.
3
Jean Stoufflet, op. cit., p. 642.
4
Michel Vasseur, Droit et Economie bancaires, fasc. II, Les operations de banque, Paris, Les Cours de
Droit, 1982-1983, pp. 21-54.
5
F. Grua, op. cit., p. 6.
6
F. Grua, op. cit., p. 9
7
Cass. com., 2 decembrie 1997, Bull. civ. IV, nr. 315.
2
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acceptabilă, atâta timp cât integritatea documentului şi acurateţea conţinutului au fost
verificate sau nu sunt contestate.
Într-un caz de cecuri furate, încasate datorită unui serviciu de „depanare” propus de
banca trăgătorului, responsabilitatea acestei bănci a fost reţinută pentru că nu avea pus la
punct un sistem de date imediate cu privire la opoziţii1. Conform jurisprudenţei, banca
are, în principiu, datoria de a verifica semnăturile de pe facturi; cu toate acestea, nu există
temeiul legal pentru a demonstra că procesarea informatică a acestor facturi nu permite
verificarea semnăturilor de pe ele2. Tehnica trebuie să se adapteze dreptului, şi nu invers3.
Însă, obstacolul tehnic care nu depinde de puterea băncii este interpretat drept cauză de
exonerare4: „o imposibilitate tehnică dovedită este de natură să exonereze banca de
responsabilitatea sa”. Imposibilitatea unei bănci de a furniza o atestare nominativă de
cumpărare de aur, operaţiunea fiind făcută sub formă anonimă5.
Tăcerea clientului în cazul primirii unui extras de cont sau a unui aviz de
tranzacţionare6. Din numeroase decizii ale jurisprudenţei rezultă faptul că clientul pierde
posibilitatea de a contesta operaţiunile înscrise într-un extras de cont sau într-un aviz de
tranzacţionare în situaţia în care acesta a păstrat tăcerea după primirea documentelor
menţionate mai sus. Cel mai adesea, tăcerea clientului valorează o ratificare, o acceptare
tacită a înscrisurilor contabile. În primul rând, acest lucru poate fi considerat drept o
dovadă a consimţământului care a fost dat băncii pentru efectuarea operaţiunii înscrise în
extrasul de cont sau în avizul de tranzacţionare. În al doilea rând, se poate considera
tăcerea ca o aporbare a contului.
Pentru ca tăcerea clientului să fie acceptată ca dovadă a acordului său prealabil la
efectuarea unei operaţiuni bancare este necesar ca instanţa să ateste forţa probantă a
acestei dovezi.
În ceea ce priveşte întrebarea dacă tăcerea clientului este echivalentă cu o renunţare
de a mai contesta înscrisurile respective, perspectiva de a acorda valoare de renunţare tăcerii
clientului este dificilă. Fiindcă renunţarea nu se prezumă, tăcerea nu poate fi interpretată în
acest sens. Tăcerea clientului poate să rezulte dintr-o simplă neglijenţă, şi nu din intenţia de
a renunţa7. În legislaţia română, tăcerea nu valorează consimţământ exteriorizat.
Obligaţia de discreţie8. Doctrina şi jurisprudenţa recunosc în sarcina băncilor o
obligaţie de discreţie în ceea ce priveşte clienţii acestora. Aceasta se prelungeşte în
materia dreptului civil în infracţiunea9 de divulgare a secretului profesional10.
1

Cass. com., 20 iunie 1977: D. 1978, 398
Paris 21 dec. 1984, D. 1985, inf. rap. p. 344.
3
Trib. Com. Nanterre 27 sept. 1983: D 1984, inf. rap. p. 305.
4
Cass. com., 19 iunie 1990: Bull. Civ., IV, nr. 178.
5
F. Grua, op. cit., p. 7.
6
Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Georg Editeur, Geneva, 2001, p. 10.
7
F. Grua, op. cit., p. 13.
8
În acest sens, F. Grua, op. cit., pp. 16-18.
9
De exemplu, în Elveţia, Legea federală privitoare la bănci şi case de economii cuprinde ea însăşi
infracţiunea de încălcare a secretului bancar în art. 47, pedeapsa fiind închisoarea de 6 luni sau amendă de
50.000 CHF (30.000 în caz de neglijenţă). În acest caz, încălcarea secretului profesional al bancherului va fi
pedepsită şi după încheierea relaţiei cu clientul sau după încheierea exercitării profesiei.
10
Art. 196 Cod penal; infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
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Fundamentul obligaţiei de discreţie este incert, în sprijinul acesteia putând fi aduse
mai multe idei care nu se exclud una pe cealaltă pentru a o justifica.
În primul rând, una din aceste idei este legată de monedă. Banii au tendinţa de a
scăpa privirilor terţilor în cursul utilizării lor; în situaţia în care aceştia sunt depuşi în
bancă, iau forma înscrisurilor contabile care permit descoperirea originilor şi urmărirea
destinaţiei lor. În acest condiţii, secretul bancar apare ca un mijloc de a păstra
invizibilitatea banilor din momentul în cre aceştia sunt încredinţaţi băncilor. Acest lucru
conferă secretului bancar un fundament contractual; acesta este un fel de garanţie ataşată
în mod tacit contractului de depozit, în limita regulilor de ordine publică care impun o
anumită transparenţă a conturilor.
În al doilea rând, s-a emis ipoteza că secretul bancar are o origine
supracontractuală1, afirmându-se că obligaţia de discreţie se naşte din dintr-un principiu
general d eprotecţie a vieţii private. Însă nu toate informaţiile sunt nedivulgabile şi banca
are dreptul să divulge anumite informaţii şi fără consimţământul clientului.
Această obligaţie a fost dezvoltată pe larg în prima parte în cadrul analizării
secretului bancar.
Responsabilitatea băncii. Anterior, în cadrul răspunderii instituţiilor de credit, am
analizat răspunderea civilă contractuală care incumbă instituţiei de credit ori de câte ori
aceasta nu execută o obligaţie prevăzută în contract sau o execută necorespunzător,
precum şi răspunderea civilă delictuală fie pentru fapta proprie, fie pentru fapta altei
persoane, respectiv pentru prepuşii săi; s-a relevat că instituţia de credit nu răspunde
pentru faptele ilicite ale clienţilor săi. De asemenea, instituţiile de credit răspund şi din
punct de vedere administrativ. În cele ce urmează, vom analiza modul în care operează
răspunderea băncii în materia contractelor bancare.
Doctrina franceză2 separă responsabilitatea băncii în următoarele materii: conturile
în bancă, serviciul de casă, acordarea creditului şi serviciile comerciale anexe.
a. În ceea ce priveşte conturile în bancă, se relevă, în primul rând, responsabilitatea
băncii cu ocazia refuzului acesteia de a deschide sau de a menţine un cont. În situaţia în
care unui client i se refuză deschiderea unui cont sau menţinerea unui cont mai vechi,
acesta se vede nevoit să solicite concursul unei alte bănci. În ceea ce priveşte banca,
refuzul acesteia de a deschide un cont echivalează cu un refuz de a contracta, în timp ce
refuzul de a menţine un cont, adică iniţierea procedurilor de închidere a contului,
echivalează cu o reziliere.
În situaţia refuzului de a deschide un cont, s-a afirmat că acest lucru poate constitui
o exercitare a principiului libertăţii contractuale, pe de o parte, şi a libertăţii comerţului.
Banca nu este obligată să contracteze, nici să specifice motivele refuzului său. Însă
libertatea contractuală face obiectul restricţiilor şi exercitarea sa este controlată de către
instanţe. Astfel, în situaţia în care banca refuză în mod abuziv de a deschide un cont, se
angajează răspunderea delictuală.
În cazul refuzului de a menţine un cont, trebuie să distingem dacă convenţia de cont
a fost încheiată pe o durată determinată sau nedeterminată. În prima situaţie, niciuna
dintre părţi nu poate, cu excepţia stipulaţiei contrare în acest sens, să pună punct relaţiilor
1

D. Guggenheim, op. cit., p. 44
În acest sens, a se vedea Jack Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé français, Litec,
Paris, 1983.
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până la expirarea termenului. Orice ruptură anterioară ar angaja răspunderea contractuală
a autorului acesteia. În cazul în care avem de-a face cu o convenţie încheiată pe o durată
nedeterminată, fiecare parte are dreptul de a rezilia în mod unilateral. Faptul că aceste
convenţii de cont sunt încheiate intuitu personae realizează o apropiere a regimului
juridic care guvernează ambele forme.
Astfel, toate conturile pot, şi, în anumite cazuri, chiar trebuie să fie închise în
situaţia în care intervine un eveniment care implică personalitatea sau condiţia juridică a
unuia dintre contractanţi: deces, incapacitate, transformare a societăţii, lichidarea
bunurilor etc. Orice convenţie de cont poate fi, în mod egal, reziliată în situaţia în care
una dintre părţi şi-a pierdut încrederea pe care o avea în cealaltă parte datorită lipsei de
onestitate, unei nereguli sau fraude de care aceasta din urmă s-a făcut vinovată. Astfel,
convenţia de cont încheiată pe o durată determinată nu este în întregime indisolubilă1
înainte de termen.
Referitor la convenţia de cont încheiată pe o durată nedeterminată, şi aici se face
distincţie între convenţia de cont care priveşte conturile simple de depozit şi cea care
priveşte conturile curente.
Astfel, banca trebuie să notifice clientul cu privire la decizia de a închide contul.
Clientul este, astfel, avertizat, putând să îşi ia măsuri, deschizându-şi cont la o altă bancă.
Apoi, banca trebuie să respecte un anumit termen pentru a da posibilitatea clientului
de a efectua la cealaltă bancă toate formalităţile necesare în acest sens (de exemplu,
obţinerea carnetului de cecuri).
În ceea ce priveşte responsabilitatea băncii cu ocazia deschiderii şi funcţionării
contului, odată deschis contul va funcţiona şi va înregistra operaţiuni diverse. Sarcina
băncii nu este, însă, încheiată. Aceasta trebuie nu numai să păstreze contabilitatea fără
greşeli, ci, de asemenea, să fie atentă la orice anomalie sau neregularitate care poate
releva fraude. Titularul contului este onest până în ziua în care dovedeşte contrariul.
Astfel, contul reprezintă un pericol pentru terţi şi banca trebuie să îl închidă. Băncii i se
poate reproşa nu numai faptul că a deschis contul, ci şi faptul că a permis funcţionarea în
continuare a acestuia.
b. Referitor la acordarea creditelor, distribuţia creditului comportă esenţial două
aspecte. Primul este acela al dirijismului economic exercitat de de autoritatea publică prin
intermediul băncilor. Al doilea aspect care prezintă un mai mare interes este acela al
securităţii terţilor în ceea ce priveşte acordarea creditelor bancare.
În ce manieră poate fi compromisă securitatea relaţiilor comerciale prin creditul
acordat de către bancă? Dacă creditul este acordat unei întreprinderi a cărei situaţie
financiară este precară, i se permite acesteia să continue activitatea o anumită perioadă de
timp şi îi oferă o falsă aparenţă de solvabilitate.
Având în vedere consecinţele nefaste ale acordării greşite creditului, se pune
problema dacă aceasta provoacă responsabilitatea băncii faţă de creditorii persoanei (sau
societăţii) care primeşte creditul, faţă de credit sau faţă de garanţia sa.
Aplicarea responsabilităţii băncii distribuitoare de credit se limitează la domeniul în
care banca are influenţă. Odată intrat în posesia fondurilor, împrumutatul dispune liber de
acestea. Banca este străină de modul de utilizare a creditului, deoarece, în principiu, nu
1

Trebuie să avem în vedere şi intervenţia unui caz de forţă majoră, care poate antrena, de asemenea,
rezilierea contractului.
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trebuie să intervină în afacerile clientului său. Astfel, în ipoteza în care creditul se
utilizează defectuos, responsabilitatea băncii nu este angajată, în principiu.
Pe de altă parte, banca are obiceiul de a supraveghea utilizarea corectă a acestor
fonduri deoarece acest lucru poate reprezenta cea mai bună garanţie de rambursare a
acestora.
În această situaţie, dreptul pentru terţi de a obţine din partea băncii reparaţia
prejudiciului lor se naşte cel mai adesea din acordarea creditului.
Răspunderea băncii cu ocazia acordării unui credit presupune existenţa unei greşeli
şi existenţa unui prejudiciu legat de această greşeală printr-un raport de cauzalitate.

Secţiunea 2
Contractul de cont curent
Definiţie. În doctrină au fost formulate mai multe definiţii; astfel, într-o primă
accepţiune, prin contractul de cont curent se înţelege contractul prin care două persoane
ce se găsesc în raporturi de afaceri se obligă a-şi acorda una alteia credit, trecând remizele
lor reciproce într-un cont ca simple articole de credit şi debit, astfel că creditoare nu va
mai fi decât acea persoană care, la încheierea contului va avea în favoarea sa un sold
creditor1.
Într-o altă formulare, contractul de cont curent este convenţia încheiată intuitu
personae prin care părţile denumite corentişti consimt ca toate creanţele şi datoriile lor
reciproce să fuzioneze într-un sold unic care să definească poziţia unuia faţă de celălalt ca
debitor sau creditor2.
Sediul materiei. Prevederi referitoare la contractul de cont curent se regăsesc în
dispoziţiile art. 370-373 Titlul X „Despre contul curent” din Codul Comercial3.
Nu trebuie să confundăm contractul de cont curent cu contractul de deschidere de
credit în cont curent. Contractul de deschidere de cont curent reprezintă o înţelegere prin
care una dintre părţi se obligă să facă celeilalte avansuri într-o anumită limită, iar aplicaţia
sa nu este decât o expresie contabilă4.
În Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru societăţile
bancare, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1418 din 1 august 1997 şi prin
Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 344 din 1 august 1997 se
menţionează la punctul 54 că în conturile curente ale clientului, deschise la bănci, sunt
evidenţiate disponibilităţile clientelei şi operaţiunile de încasări şi de plăţi dispuse de
aceasta. Disponibilităţile pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment fără preaviz.
Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza
1

I.N. Finţescu, Curs de drept comercial, Bucureşti, 1929, p. 3; C. Poruţiu, Curs de drept comercial,
Bucureşti, 1938, p. 4.
2
I. Turcu, op. cit., p. 16.
3
De exemplu, în legislaţia franceză nu există dispoziţii legale care să guverneze contul curent,
existenţa şi funcţionarea acestuia fiind stabilite în întregime de jurisprudenţă.
4
Cu privire la această deosebire, a se vedea I.N. Finţescu, op. cit., vol I, p. 429; I.L. Georgescu, Contul
curent, Revista de Drept Comercial nr. 2/1996, pp. 12-15, I. Turcu, op. cit., Vol. II, p. 65.
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serviciile băncii. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezintă disponibilităţile
clientelei, iar soldurile debitoare ale acestora reprezintă plăţile efectuate de clientelă pe
descoperit de cont neautorizat.
De asemenea, în Legea nr. 70 din 8 mai 19341 pentru organizarea şi reglementarea
comerţului de bancă se prevede că dispoziţiile privind contractul de cont curent din Codul
comercial se vor aplica şi deschiderilor de credit în cont curent, precum şi oricăror
operaţiuni de credit în cont curent, chiar dacă nu sunt constatate prin act scris.
Prestaţiile reciproce înscrise în contul curent de către corentişti se numesc remize
sau rimese. Denumirea de cont curent se utilizează numai pentru contul deschis pentru
operaţiuni comerciale. Părţile între care se încheie contractul de cont curent poartă
denumirea de corentişti.
Remisa care este trecută în contul curent poartă numele de post, partidă sau articol.
Caracteristica esenţială a contului curent o constituie faptul că părţile nu pot fi
obligate reciproc la plata imediată a fiecărei remize, ele putând solicita doar soldul
creditor ce rămâne la încheierea contului.
În ceea ce priveşte necesitatea reciprocităţii remizelor, s-a statuat2 că aparţine
instanţelor de judecată obligaţia de a stabili dacă articolele de credit şi de debit implică
reciprocitatea remizelor între părţi corespunzător cu creanţele în sens opus, în
conformitate cu intenţia lor comună de a suspenda, în raporturile lor personale,
exigibilitatea creanţelor pentru a le reporta asupra soldului în beneficiul uneia dintre ele la
încheierea contului.
Contractul de cont curent se poate încheia între doi comercianţi sau între două bănci
care consimt ca operaţiunile care se derulează între ele să fie înscrise în cont curent. În
acest sens, jurisprudenţa franceză3 a statuat că un cont existent între două societăţi,
cuprinzând în acelaşi timp, remiterea efectelor de către o parte şi, reciproc, a agiosului de
către cealaltă parte care acţionează în aceeaşi manieră în care ar fi acţionat o bancă poate
fi calificat drept cont curent, având în vedere intenţia comună a părţilor.
Generalitatea remiterilor constă în aceea că, de regulă, toate datoriile reciproce,
certe şi lichide, născute din operaţiunile efectuate între „corentişti” trebuie să fie înscrise
în cont. De la această regulă excepţie fac numai prestaţiile pentru care părţile convin
altfel. Orice creanţă sau datorie a uneia dintre părţi faţă de cealaltă, care intra în acest cont
este considerată ca intrată automat în cont din momentul în care s-a născut şi, deci, chiar
mai înainte de a se fi efectuat operaţiunea materială contabilă de înregistrare în cont.
Fiecare prestaţie efectuată între cei doi corentişti, odată cu înscrierea în cont, îşi va
pierde individualitatea şi se va contopi în masa de înregistrări din debitul şi creditul
contului4. Creanţele şi datoriile oricăruia dintre partenerii contractului, care intră în acest
cont, se depersonalizează, devenind simple articole de debit sau de credit.
La termenul stabilit de corentişti pentru încheierea contului se va calcula soldul
contului pentru a se stabili care dintre aceştia este dator celuilalt. Soldul rezultat la un
moment determinat este singurul care califică pe una din părţi ca fiind debitor sau
creditor.
1

Publicată în M. Of. nr. 105 din 8 mai 1934, abrogată prin Decretul-lege nr. 149 din 1990.
Cass. civ., 26 nov. 1974, Bull. cass., 1974, IV, nr. 303, p. 250.
3
Cass. com., 23 oct. 1973, Bull. cass. 1973, IV, nr. 291, p. 261.
4
Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 535.
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„Prin urmare, în raporturile ce decurg din contractul de cont curent niciuna dintre
părţile contractante nu se desemnează de la început ca creditor sau ca debitor exclusiv şi
nici nu se comportă ca atare în decursul executării contractului, ci fiecare contopeşte în
persoana sa în mod individual ambele calităţi: de creditor şi debitor. Această situaţiune
încetează numai la închiderea contului, operaţiune finală care diferenţiază pe debitor de
creditor, făcând ca cele două mase omogene de credit şi debit să se compenseze şi să dea
loc la soldul creditor, pentru care exista acţiune în justiţie"1.
Utilitatea contractului de cont curent rezidă în faptul că funcţionează ca un
instrument simplificat de compensare a creanţelor reciproce între corentişti şi, de
asemenea, o modalitate de creditare temporară între aceştia pe o perioadă determinată
până la încheierea contului.
Caracterele juridice ale contractului de cont curent. Unul din principalele
caractere juridice al contractul de cont curent îl constituie faptul că acesta este bilateral,
deoarece părţile îşi asumă obligaţia de a se credita reciproc pentru prestaţiile efectuate.
De asemenea, contractul de cont curent este şi consensual, el încheindu-se prin
simplul acord de voinţă al părţilor2.
Acest tip de contract este un contract cu titlu oneros deoarece sumele trecute în cont
produc dobânzi de la data înscrierii lor şi sunt datorate de debitor.
Acest contract reprezintă şi un contract principal, independent de negoţiunile
juridice3, precum şi cu executare succesivă, contul curent fiind încheiat pentru o anumită
perioadă, în cont înregistrându-se remize reciproce alternative.
Contul curent este accesoriu pentru că se încheie în vederea executării unuia sau
mai multor contracte între aceleaşi părţi. El poate fi conceput ca un contract autonom
numai dacă este încheiat între două bănci sau o bancă şi Banca Naţională a României.
Putem, de asemenea, afirma că acesta este un contract de adeziune, anumite clauze
privitoare la funcţionarea contului şi condiţiile iniţiale fiind prestabilite de bănci, precum
şi un contract intuitu personae, în sensul că identitatea persoanei cu care se încheie
contractul este determinantă pentru consimţământul exprimat la naşterea convenţiei şi se
încheie în considerarea acelei persoane.
Contractul de cont curent reprezintă un act juridic sinalagmatic, întrucât ambele
părţi se obligă să îşi genereze reciproc credit până la încheierea contului. Orice contract
de cont curent este fundamentat pe generalitatea şi alternanţa remiterilor4.
Natura juridică a contractului de cont curent. Contul curent nu este o faptă de
comerţ obiectivă, el nefiind enumerat în cuprinsul art. 3, fiind reglementat expres de
prevederile art. 370-373; acesta poate fi considerat un act de comerţ subiectiv, art. 370
alin. 2 al Codului comercial precizează că „dobânzile sunt cele comerciale”.
Legiuitorul creează prin art. 6 alin. 2 Cod comercial două prezumţii. Prima este
prezumţia că acele două conturi curente care sunt încheiate de un comerciant sunt de
natură comercială, afară numai dacă nu rezultă contrariul din actul juridic însuşi sau din
voinţa expresă a părţilor; dacă nu intră în una din aceste excepţii, actul va fi comercial, în
sensul că se va aplica legea comercială, chiar dacă una din părţi nu este comerciant (art.
1

Curtea de Casaţie, III decizia nr. 33/1931, Pandectele Române, 1931, I, p. 92
Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 536.
3
Monna-Lisa Belu Magdo, Contractul de cont curent, Revista de Drept Comercial, nr. 10/2004, p. 33.
4
R. Vergnaud, Précis de droit commercial, Librairie Istra, Paris, 1980, p. 148; citat în I. Turcu, op. cit,
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56 C. com.). A doua prezumţie este instituită atunci când acest contract intervine între
necomercianţi, este de natură civilă, cu excepţia cazurilor când are o cauză comercială sau
va dobândi calitatea de comerciant şi va fi supus ca atare Codului comercial (art. 6 alin. 2
Cod comercial).
Prin „cauză comercială” se înţelege calitatea de faptă de comerţ a actului juridic
principal din care izvorăşte actul conex. Or, în cazul contului curent, marea dificultate
constă în aceea că în cont intră o pluralitate de remize, având izvorul în acte juridice
dintre cele mai variate care, prin natura lor, pot fi atât civile, cât şi comerciale.
Este posibil ca reglementarea pe calea contului curent să se refere la o singură
operaţie. În acest caz, este evidentă natura sa civilă sau comercială, contul curent va fi, la
rândul său, civil sau comercial.
Dacă însă remizele vor izvorî din acte juridice cu cauze diferite, civile sau
comerciale, se va aplica principiul prevalenţei. Potrivit acestui principiu, contul curent va
fi civil sau comercial, după cum operaţiile care prevalează ca importanţă au un caracter
sau altul. Este evident că, dacă prin aplicarea acestor principii, contul curent este de
natură comercială, i se va aplica legea comercială (art. 370-373 C. com.).
Un cont curent este comercial sau civil în funcţie de activitatea pentru nevoile
căreia acesta este deschis şi de natura creanţelor care sunt înregistrate în acest tip de
cont1.
Această aplicare a Codului comercial va atrage drept consecinţă, între altele,
potrivit art. 370 Cod comercial, curgerea de plin drept a dobânzilor pentru creanţe lichide
şi exigibile, precum şi admisibilitatea anatocismului, prin derogare de la interdicţia
existentă în materie civilă.
În relaţia de cont curent deschisă la bancă, dobânzile nu vor fi obligatoriu „cele
comerciale”. Jurisprudenţa a considerat, însă, că pentru bancă, rezolvarea neînţelegerilor
în ceea ce priveşte existenţa şi efectele unui contract de cont curent se va face după
rândurile speciale prevăzute de Codul comercial prin art. 370 şi urm. În consecinţă,
încheierea contului curent şi, în absenţa stipulării unui asemenea termen, are loc la data
de 31 decembrie a fiecărui an, iar dobânda soldului va curge de la data încheierii.
Existenţa contului curent2. Orice persoană poate să deschidă împreună cu
altcineva un cont curent dacă se întrunesc următoarele:
- voinţa comună a acestora de a aduce în contul curent creanţele determinate
- înscrierea efectivă în cont a creanţelor convenite sau, conform terminologiei,
executarea remizelor în cont
- reciprocitatea acestor remize.
În ceea ce priveşte intenţia comună a părţilor, contul curent nu poate exista decât
dacă fiecare parte l-a acceptat. Voinţa părţilor, dacă termenii de deschidere a contului nu
sunt suficient de precişi, trebuie să fie cercetată de către judecător prin intermediul
funcţionării contului3. Această intenţie poate să fie stabilită în mod tacit plecând de la
elementele de funcţionare a contului4, în special a celor care pun în practică dorinţa de a
1
Cass. com., 2 martie 1976, Bull. Civ. IV, 1976, nr. 81, p. 69, citat în Christian Gavalda, Jean
Stoufflet, Droit bancaire, Litec, Paris, p. 139
2
Mémento pratique, Droit des affaires. Contrats et droit de l'entreprise, Editions Francis Lefevbre,
Paris, 2002, p. 146.
3
Cass. com. 12 martie 1996, RJDA 6/96 nr. 808.
4
Cass. com. 23 octombrie 1973, D. 1974.IR.3; CA Paris 26 mai 1959, GP 1959.2.122
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plăti toate creanţele înscrise în cont şi de a nu deschide o acţiune pentru plată, decât
pentru sold1.
Existenţa remizelor2. Pentru existenţa contului curent, trebuie ca părţile să
efectueze remize, adică să înscrie în mod efectiv creanţele rezultate din operaţiunile
efectuate între ele în cont în condiţiile următoare: creanţa trebuie să fie înscrisă în
disponibilul contului, adică cu intenţia de a produce toate efectele şi creanţa înscrisă
trebuie să corespundă unei sume de bani şi să fie o creanţă în deplină proprietate3
Doctrina franceză4 distinge în materia contului comercial două elemente, şi anume
elementul intenţional şi elementul material. Elementul intenţional este reprezentat de
intenţia comună a părţilor. Acest element se explică prin faptul că doar voinţa părţilor
poate fi la originea efectelor contului curent. Participarea părţilor la un cont curent poate
fi tacită şi poate rezulta din funcţionarea contului.
În ceea ce priveşte elementul material, acesta este constituit de remize.
Efectele contractului de cont curent5. În conformitate cu art. 370, contractul de
cont curent produce următoarele efecte:
1. Strămutarea proprietăţii valorilor înscrise în contul curent asupra primitorului lor,
prin aceea că el le trece în debitul său, şi novaţiunea obligaţiei de mai înainte între acela
care a trimis valorile şi primitorul lor. Înscrierea însă în contul curent a unui efect de
comerţ sau a unui alt titlu de credit e presupusă făcută sub „rezerva încasării";
2. Compensaţia reciprocă între părţi până la concurenţa debitului şi a creditului
respectiv, la încheierea socotelii, cu rezerva plăţii diferenţei;
3. Curgerea de dobânzi pentru sumele trecute în contul curent, în debitul
primitorului, de la data înscrierii.
Dobânzile sunt cele comerciale şi se socotesc pe zi, dacă părţile nu s-au învoit
altfel.
Astfel spus, putem afirma că efectele contractului de cont curent sunt următoarele:
1. Efectul de indivizibilitate a articolelor de cont
Articolele izolate din cont în care sunt înscrise creanţele nu sunt divizibile,
depersonalizându-se, devenind simple înscrieri în cont, formând un sold provizoriu,
neputând fi urmărite separat până la calcularea soldului final la încheierea contului curent,
până atunci când nu se stabileşte care dintre corentişti este creditor sau debitor.
Aceste articole sunt până la încheierea contului curent simple articole de credit sau
debit exigibil, rămânând numai soldul creditor rezultat în urma compensării partidelor.
Creditorii niciunuia dintre corentişti nu pot opri remiterea făcută de către celălalt,
deşi în practică s-a statuat posibilitatea blocării contului curent prin popriri pentru a nu se
mai efectua operaţiuni ulterioare care să diminueze soldul.
Din cele menţionate mai sus decurg următoarele concluzii:
- niciuna din operaţiunile înscrise în contul curent nu poate fi extrasă pentru a da
naştere unor formalităţi speciale;
1
Cass. com., 26 noiembrie 1974, Bull. IV p. 250; Cas. Com. 22 noiembrie 1982, BT 1982.81, CA
Paris 27 mai 1988, BT 1986.68.
2
Mémento pratique, Droit des affaires. Contrats et droit de l'entreprise, Editions Francis Lefevbre,
Paris, 2002, p. 146.
3
Cass. com, 20 aprilie 1948, D. 1948.375.
4
Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit., p. 140, Thierry Bonneau, Droit bancaire, Paris, 2001, p. 207.
5
În acest sens, a se vedea Lucian Săuleanu, Drept bancar, Ed. Sitech, Craiova, 2007, p. 483, MonaLisa Belu-Magdo, op. cit., p. 33, Ion Turcu, op. cit., p. 73.
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- niciunul dintre corentişti nu poate acţiona în justiţie pentru plata izolată a unui
articol al contului;
- remiterile făcute între corentişti nu pot fi considerate plăţi şi nu lise aplică acestor
remiteri regulile privind imputaţia plăţii prescrise de art. 1110 şi urm. din Codul civil; în
consecinţă, remiterea efectuată nu este destinată să stingă datoria cu privire la dobânzi
înaintea datoriei cu privire la capital;
- nu se poate valida o poprire decât pe soldul rezultat după încheierea contului,
chiar dacă în momentul înfiinţării popririi nu se efectuează nicio remitere între părţi.
Efectul indivizibilităţii se produce numai în cadrul fiecărui cont curent, nu şi între
două sau mai multe conturi curente. Este posibil ca între aceleaşi persoane să existe
concomitent mai multe conturi curente în acest caz, efectul indivizibilităţii se produce
separat în cadrul posturilor fiecărui cont curent, însă nu există indivizibilitate între
conturi.
Deşi în cadrul contului curent articolele înscrise sunt indivizibile, aceasta nu
împiedică ca, la solicitarea unuia dintre corentişti, să fie făcută cunoscută în fiecare
moment poziţia creditoare sau debitoare sub aspectul evidenţei contabile.
2. Compensaţia operează între remizele reciproce înscrise în contul curent până la
concurenţa dintre debit şi credit, sub rezerva achitării diferenţei rezultate la încheierea
contului
3. Efectul de plată, întrucât prin transferarea dreptului de proprietate asupra
remiterilor reciproce şi alternative se realizează şi plata sub rezerva încasării.
4. Efectul de creditare intervine în perioadele dintre remizele reciproce ale
corentiştilor, unul dintre ei pe parcursul derulării contractului putându-se afla în situaţia
de a-l credita până când celălalt înscrie următoarea remiză.
5. Efectul curgerii dobânzilor.
Contul curent fiind un contract oneros, urmează ca pentru sumele înscrise în cont să
curgă dobânzi în favoarea celui creditat de la data înscrierii fiecărei operaţiuni. Dobânzile
se vor calcula pe zile dacă părţile nu s-au învoit altfel, de la data înscrierii în cont.
În ceea ce priveşte curgerea dobânzilor, în sentinţa din 7 martie 1901, Tribunalul
Covurlui a statuat că sumele înscrise în contul curent produc, în profitul fiecărei părţi,
dobânda legală, de drept şi fără somaţie, afară de cazul în care părţile au stabilit o
dobânda convenţională, alta decât cea legală. Dobânda legală care curge de drept şi
asupra soldului sau diferenţei dintre creditele şi debitele parţiale trecute în contul curent.
Dobânda legală curge atât în situaţia în care soldul determinat după încheierea contului a
fost raportat ca articol nou într-un nou cont curent ulterior, cât şi în situaţia în care soldul
a rămas o datorie definitivă, în urma încetării contractului de cont, dobânda convenţională
va curge, însă numai dacă operaţiunile de cont curent continuă. Astfel, după lichidarea
contului şi încetarea contractului curge numai dobânda legală1.
6. Novaţia obiectivă, respectiv substituirea vechii obligaţii într-una nouă, astfel
prin înscrierea în cont, creanţa iniţială se transformă într-o remiză, într-un articol, din
acest moment stingându-se toate acţiunile, excepţiile şi garanţiile care o însoţeau.
Astfel, în cazul în care între doi corentişti intervine un contract de
vânzare-cumpărare, iar ei consimt înscrierea obligaţiei de plată a preţului ca remiză prin
intrarea în cont, creanţa originară s-a stins şi s-a născut o nouă creanţă, izvorâtă din
1

M.A. Dumitrescu, Codul comercial adnotat, I. Turcu, op. cit., p. 79
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contractul de cont curent. Odată cu stingerea obligaţiei originale principale, s-au stins şi
obligaţiile accesorii care garantau acea obligaţie, noua obligaţie va avea garanţia în
reciprocitatea efectului de garanţie al contului curent.
Ca urmare a efectului novaţiei, prin intrarea în contul curent a creanţei se modifică
termenul iniţial prevăzut de părţi pentru îndeplinirea obligaţiei de plată, aceasta
prelungindu-se până la încheierea contului, creanţa nouă fiind supusă termenului de
prescripţie de 3 ani, iar garanţiile reale sau personale care însoţeau creanţa iniţială se
sting.
Cu toate acestea, se păstrează o legătură între creanţa iniţială şi cea rezultată din
înscrierea în cont a remizei, astfel că, în situaţia în care prima este anulată, se va efectua
ştornarea articolului de cont în care a fost înscrisă cea de-a doua.
7. Efectul de garanţie, care decurge din faptul că fiecare dintre părţile contractului
garantează datoriile.
8. Dreptul la comision şi la plata cheltuielilor.
Art. 371 Cod comercial prevede faptul că existenţa contului curent nu exclude
drepturile de comision şi plata cheltuielilor pentru afacerile însemnate în contul bancar.
Din text rezultă că în contul curent pot figura şi drepturile de comision ale
corentistului pentru serviciile aduse celuilalt corentist, în legătură cu remizele înscrise în
cont şi, de asemenea, vor putea fi trecute în cont şi anumite cheltuieli ocazionate cu
anumite operaţiuni înscrise în cont, taxe poştale, taxe vamale etc, aceste cheltuieli fiind şi
ele purtătoare de dobânzi în ziua înscrierii în cont.
Dreptul la comision se poate referi la comisionul băncii sau, după caz, la comisionul
celuilalt comerciant, în situaţia în care cei doi corentişti sunt două societăţi comerciale
care lucrează între ele în cont curent.
În ceea ce priveşte dreptul băncii la comision, el se justifică prin prestaţia de servicii
pe care o efectuează clientului.
9. Răspunderea pentru întârzierea efectuării operaţiunilor în cont.
Este considerată culpa băncii în situaţia în care, gestionând contul curent, nu
efectuează la timp operaţiunile necesare înscrierii remizelor, astfel că efectuarea cu
întârziere a înregistrărilor în contul curent nu poate prejudicia interesele clientului
operaţiunea trebuind să producă efectele din momentul în care clientul a dispus efectuarea
ei.
Încheierea contului curent1. Încheierea contului curent este prevăzută în art. 372
Cod comercial.
Datorită efectului indivizibilităţii contului curent în sensul că niciunul dintre
corentişti nu are calitatea de creditor sau debitor în raport cu celălalt, scopul încheierii
contului curent şi calcularea soldului final este de a determina care dintre ei este creditor
şi pentru ce sumă.
Încheierea contului curent se poate efectua pe parcursul derulării contractului sau la
încetarea acestuia.
a) Încheierile periodice pe parcursul derulării contractului. Se pot efectua încheieri
ale contului pe durata executării contractului, acestea survin la intervalele de timp
stipulate în contractul de cont curent (de obicei trimestrial).
1

În acest sens, Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 538.
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În situaţia în care nu există stipulaţii contractuale, încheierea se face la 31
decembrie a fiecărui an.
Ca urmare a încheierii contului, soldul debitor va produce dobânzile convenite de
părţi. În acest sold vor fi regăsite şi dobânzile calculate în favoarea fiecărei părţi pentru
fiecare remitere efectuată. În urma înscrierii în cont a dobânzilor, acestea se vor capitaliza
şi vor produce dobâni ca şi remiterile.
De obicei, la fiecare încheiere a contului se trimite celuilalt corentist un extras
cuprinzând înregistrările efectuate şi soldul rezultat spre confirmare, întrucât creanţşa
devine lichidă după confirmarea acestuia, tacită sau expresă. Confirmarea poate fi tacită,
decurgând din creditarea contului celuilalt corentist cu soldul menţionat în extrasul de
cont. Soldul poate fi contestat de către primitorul extrasului. Practica în domeniul bancar
a statuat că necontestarea extrasului într-un termen prestabilit reprezintă confirmare.
Soldul determinat prin încheiere este imediat exigibil şi produce dobânzi de la data
încheierii (art. 372 Cod comercial).
b) Încheierea la încetarea contractului. În situaţia în care nu există divergenţe cu
privire la încheierile periodice anterioare, încheierea finală şi lichidarea contului este mult
mai uşoară, necesitându-se aprobarea soldului numai pentru ultimul interval. Când părţile
nu se înţeleg asupra soldului, se pot adresa instanţei, care va stabili situaţia la momentul
lichidării.
Soldul determinat prin lichidare convenţională sau judiciară va produce dobânzi
potrivit art. 46 C. com. din ziua n care devine exigibil fie prin convenţia părţilor, fie de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
Încetarea contractului de cont curent. Art. 373 Cod comercial distinge între
încetarea de drept şi încetarea la cerere a contractului de cont curent.
Contractul încetează de drept:
- la epuizarea duratei de timp pentru care a fost încheiat; de la această dată,
eventualele operaţiuni înregistrate în cont nu vor mai produce dobânzi;
- prin denunţare unilaterală, dacă durata contractului este nedeterminată, contractul
cu termen poate stipula facultatea denunţării anticipate;
- prin falimentul uneia din părţi, atât datorită caracterului intuitu personae, cât şi
datorită efectului pe care îl produce falimentul, toate creanţele falitului devin exigibile.
Aplicarea procedurii insolvenţei asupra uneia dintre părţi are ca efect pierderea dreptului
acesteia de a administra şi dispune de bunurile sale1.
Avându-se în vedere caracterul intuitu personae al contractului de cont curent,
încetarea contractului poate interveni şi în caz de moarte sau de punere sub interdicţie a
uneia dintre părţile contractului2, de partea contractantă supravieţuitoare sau de către
succesori, ori în privinţa căreia a intervenit un asemenea eveniment.
Astfel, legiuitorul a înţeles să dea urmaşilor posibilitatea ca, dacă se înţeleg, să mai
continue executarea contractului de cont curent după ce au intervenit schimbări în situaţia
personală a corentiştilor.
Încetarea contului curent nu rezultă din simpla încetare a activităţii unei societăţi şi
din radierea sa din comerţ, titularul contului trebuind să notifice băncii rezilierea contului3
1

Art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Art. 373 alin. (2) C. com.
3
CA Paris 13 iulie 1982, GP 1982.som.371.
2
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Asemănări şi deosebiri între contractul de cont curent şi contractul de credit1.
Contul curent are ca efect şi creditarea reciprocă între corentişti, remiterile fiind
alternative, dar nu imediate şi nu neapărat în acelaşi cuantum, neavând ca scop realizarea
unei compensări totale, ci, din contră, ei creditându-se reciproc până la încheierea
contului şi stabilirea soldului, moment în care creanţele devin exigibile şi se stabileşte
poziţia creditoare a unuia faţă de celălalt.
În cazul contractului de credit, banca acordă clientului o anumită sumă, pentru un
termen stabilit, cu titlu de împrumut, acesta din urmă fiind obligat la restituirea sumei
împrumutate, în termen şi la plata dobânzilor stabilite contractual.
În consecinţă, putem diferenţia cele două contracte în raport de caracterul
creditării, în cazul contractului de cont curent distingem o creditare reciprocă, pe când în
cazul contractului de credit constatăm o creditare unilaterală din partea băncii.
De asemenea, putem raliza o diferenţiere în raport de calitatea părţilor; în timp ce în
cazul contractului de credit, părţile sunt diferenţiate permanent drept creditor-bancă şi
debitor-client, în cazul contractului de cont curent, părţile nu se află în poziţie de creditor
sau debitor până la termenul stabilit pentru încheierea contului curent.
În ceea ce priveşte remiterile reciproce, în cazul contractului de cont curent
remiterile au un caracter facultativ şi nu este prevăzut un termen fix pentru efectuarea lor,
pe când în cazul contractului de credit creditorul pe de o parte este obligat să remită suma
ce reprezintă contravaloarea creditului la un termen stabilit, iar debitorul este ţinut să
efectueze remiterea sumelor convenite la termenele fixe stabilite.
În ceea ce priveşte capitalizarea dobânzilor dacă, în cazul contului curent dobânzile
se capitalizează, în cazul contractului de credit dobânzile nu se capitalizează decât atunci
când părţile au stabilit expres acest lucru.

Secţiunea 3
Contractul de credit bancar
Evoluţie. În doctrina anterioară anului 19892, creditele bancare erau definite ca
fiind acele contracte, încheiate pentru îndeplinirea unor sarcini de plan, prin care banca se
oblige să dea cu împrumut o sumă de bani unei unităţi socialiste, care la rându-I se oblige
să folosească această sumă potrivit destinaţiei împrumutului, să plătească dobânzile legale
şi să o restituie la termenele stabilite. Acestea erau acordate numai de către Banca
Naţională a Republicii Socialiste România şi de băncile specializate, având la bază
următoarele principii: creditele se acordau planificat şi pentru destinaţii precise, creditele
erau rambursabile şi creditele erau garantate cu anumite valori materiale sau resurse
financiare. Volumul acestora se stabilea prin planul de credite, în concordanţă cu
obiectivele şi sarcinile de plan ale unităţilor socialiste.

1

p. 84

2

În acest sens, I.L. Georgescu, op. cit., p. 13, Lucian Săuleanu, op. cit., p. 489, Ion Turcu, op. cit.,

În acest sens, a se vedea St. D. Cărpenaru, Contractele economice speciale, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 438.
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Principalele categorii de credite erau enumerate în art. 62 din Legea nr. 9/1972 , şi
anume credite pentru efectuarea aprovizionărilor pentru producţia contractată la intern
sau la export şi a cheltuielilor necesare îndeplinirii sarcinilor de plan, credite pentru
stocurile şi cheltuielile sezoniere, formate ca urmare a achiziţionării, contractării şi
prelucrării materiilor prime agricole sau altor produse, credite pentru reîntregirea
fondurilor incorporate în produse livrate, lucrări executate şi servicii prestate, aflate în
curs de încasare, credite pentru acoperirea cheltuielilor planificate care depăşesc în unele
trimestre veniturile, inclusiv pentru introducerea tehnicii noi ş.a.m.d.
Definiţie. Deoarece în legea bancară în vigoare2 nu s-a mai considerat oportună o
definire a creditului, vom opera cu definiţia dată de Legea 58/19983 a activităţii bancare
la art. 3, alin 7 drept „orice angajament de punere la dispoziţie sau acordarea unei sume
de bani ori prelungirea scadenţei unei datorii, în schimbul obligaţiei debitorului la
rambursarea sumei respective, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate
de această sumă sau orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o
creanţă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani”.
Putem deduce, astfel, definiţia contractului de credit, şi anume contractul prin care o
instituţie de credit denumită creditor sau împrumutător pune la dispoziţia unei alte
persoane denumită împrumutat o sumă de bani cu obligaţia acesteia din urmă de a restitui
suma respectivă şi a dobânzilor sau cheltuielilor aferente.
Din definiţia dată de lege se pot deduce trei modalităţi de acordare a creditelor, şi
anume împrumutul de fonduri, prelungirea scadenţei unei datorii şi scontul.
Tot în art. 3, lit.s) se preciza definiţia documentaţiei necesare pentru acordarea
creditului4, şi anume documentaţia care stă la baza unei convenţii intervenite între o
bancă şi o altă persoană pentru acordarea unui credit, care trebuia să cuprindă cel puţin:
- situaţii financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al
acestuia, inclusiv proiecţia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a
creditului şi de plată a dobânzilor;
- o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrala a datoriei şi, după
caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei;
- o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, rata dobânzii,
schema de rambursare şi obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul;
- semnătura fiecărei persoane care a autorizat creditul în numele băncii.
În ceea ce priveşte persoanele fizice5, acordarea, garantarea şi derularea creditelor
destinate persoanelor fizice se realizează pe bază contractuală, în conformitate cu
reglementările interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente conform
prevederilor actelor constitutive, în cazul împrumutătorilor persoane juridice române, şi,
respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor împrumutătorilor persoane juridice
străine.
1

Publicată în Buletinul Oficial nr. 9 din 22 noiembrie 1972.
OUG 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în M.
Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006
3
Abrogată prin OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin
Legea 227/2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 480 din 18.07.2007.
4
În noua legiferare, documentaţia de credit nu mai este definită.
5
Regulamentul nr. 3 din 12 martie 2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate
persoanelor fizice, art. 2.
2
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Împrumutătorii desfăşoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza
reglementărilor proprii validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.
Orice modificare ulterioară a reglementărilor proprii se notifică Băncii Naţionale a
României şi devine aplicabilă numai după validarea acesteia de către Direcţia
supraveghere.
Împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordanţă cu
profilul şi strategia lor de risc, cel puţin următoarele:
a) modalitatea de organizare a activităţii de acordare şi derulare a creditelor
destinate persoanelor fizice şi, după caz, condiţiile de garantare pentru fiecare tip de
credit;
b) categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare;
c) procedura de clasificare a clientelei-ţintă pe categorii de risc de nerambursare,
fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferenţiat pe
categorii de clientelă, precum şi coeficienţii de ajustare aferenţi în funcţie de gradul de
certitudine şi de caracterul de permanenţă ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul
determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puţin cheltuielile de subzistenţă şi
angajamentele de plată altele decât cele de natura creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferenţiat pe
categoriile de clientelă, şi fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de îndatorare se
determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte
finanţări rambursabile în veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la
lit. e);
g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor şi
nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateţei
acestora pe o bază continuă.
Clasificarea creditelor bancare1. Din punct de vedere al scadenţei2, creditul poate
fi pe termen scurt, a cărui durată de rambursare nu depăşeşte 12 luni; pe termen mediu, a
cărui durată de rambursare este cuprinsă între 1 şi 5 ani; pe termen lung, a cărui durată de
rambursare depăşeşte 5 ani.
După creditor putem deosebi între creditele sindicalizate (consorţiale), care sunt
credite acordate de un grup de bănci şi credite acordate de o singură bancă.
De asemenea, din punctul de vedere al locului utilizării creditului, distingem credite
naţionale şi credite internaţionale.
În fucţie de calitatea lor, creditele pot fi performante şi neperformante. Creditele
performante reprezintă angajamente de plată ale societăţilor comerciale faţă de bancă,
onorate la scadenţă. Derularea lor se face în conformitate cu contractul de credit încheiat
şi cu normele bancare interne. Creditele neperformante constituie angajamentele de plată
asumate de societăţile comerciale care nu îşi achită la timp obligaţiile, generând credite
1
În acest sens, a se vedea şi Ion Turcu, Diversitatea formelor creditului bancar, Revista de Drept
Comercial, nr. 2/2000, p. 15 şi urm. şi Ion Turcu, Contractul bancar de credit intern, Revista de Drept
Comercial, nr. 1/2000, p. 12 şi urm.
2
Legea nr. 58/1998, art. 3, lit. g, alin. 2.
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restante şi dobânzi neachitate cu consecinţe directe asupra activului , solvabilităţii şi a
cheltuielor băncii prin constituirea de provizioane într-un volum mai mare1.
O altă clasificare este cea oferită de Norma nr. 13 din 20 iulie 2006 privind
raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar2, care încadrează
creditele la activele bilanţiere, alături de numerar şi alte valori, titluri de valoare
negociabile, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, acţiuni şi alte participaţii de
capital, active fixe, alte active (instrumente financiare derivate, sume de primit în curs de
lămurire3, sume în tranzit interbancare şi intrabancare, dividende de primit şi le clasifică
după cum urmează:
- credite acordate de instituţiile de credit gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără
scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, sub formă de:
- credite pentru consum - credite acordate de instituţia de credit gospodăriilor
populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, în scopul
finanţării consumului personal de bunuri (automobile, mobilă, aparatură electrocasnică,
electronică şi altele asemenea) sau servicii (sănătate, educaţie, petrecerea vacanţelor şi
altele asemenea);
- credite pentru locuinţe - credite acordate de instituţiile de credit gospodăriilor
populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, în scopul
achiziţionării sau construirii unei locuinţe (apartament, casă de locuit, casă de vacanţă şi
altele asemenea), al achiziţionării unui teren destinat construirii de locuinţe sau în scopul
renovării, consolidării ori îmbunătăţirii unei locuinţe;
- credite pentru dezvoltarea afacerilor - credite acordate de instituţiile de credit
asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod
independent;
- credite pentru alte scopuri - credite acordate de instituţiile de credit gospodăriilor
populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, pentru
refinanţarea altor credite, pentru achiziţionarea de terenuri în alte scopuri decât cele
pentru construire de locuinţe, pentru achiziţionarea de valori mobiliare şi altele asemenea;
- credite acordate de instituţiile de credit societăţilor nefinanciare;
- credite acordate de instituţiile de credit altor instituţii financiare monetare; în această
categorie de credite se includ şi depozitele plasate la alte instituţii financiare monetare;
- titluri de valoare nenegociabile - portofoliul de titluri deţinute, altele decât acţiuni
şi alte participatii de capital, care nu sunt negociabile şi nu pot fi tranzacţionate pe pieţele
secundare; titlurile de valoare nenegociabile deţinute de instituţiile de credit, care ulterior
devin negociabile şi pot fi tranzacţionate pe piata secundară, vor fi reclasificate ca titluri
de valoare negociabile;
- credite subordonate - creanţe nereprezentate de un titlu, pentru care
împrumutătorul accepta ca în cazul lichidării debitorului drepturile sale sa fie restituite
numai după satisfacerea celorlalţi creantieri;
- împrumuturi rezultate din operaţiuni reverse-repo - contrapartida numerarului
plătit în schimbul titlurilor achiziţionate temporar de la clienţi;
1

Radu C. Răduţ, Dorina Poanta, Gabriela Hârţescu, Oana Găburici, Fundamentele profesiunii
bancare, Institutul Bancar Român, Bucureşti, 2005, p. 47.
2
Publicată în M. Of. nr. 679 din 8 august 2006.
3
Solduri debitoare deţinute în bilanţul instituţiilor de credit care nu sunt reţinute în numele clientului,
dar care au totuşi legături cu fondurile clienţilor.
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- titluri de creanta negociabile achiziţionate de la terţi (cambii, bilete la ordin şi
altele asemenea);
- credite acordate pe descoperit de cont - overdraft (soldurile debitoare autorizate
sau neautorizate ale conturilor curente);
- leasing financiar acordat terţilor;
- credite restante - creanţe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe
baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadenţă, precum şi soldurile debitoare
neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţă.
Doctrina franceză1 împarte creditele în credite pe termen scurt, mediu şi lung, iar
creditele internaţionale sunt clasificate în creditele prin casă (creditul furnizor, creditul
cumpărător, leasing-ul internaţional, factoringul internaţional) şi creditele prin semnătură
(creditul documentar şi garanţiile autonome).
Creditele prin casă sunt definite ca fiind cele care implică punerea la dispoziţie
viitoare sau imediată de fonduri din partea bancherului. Acestea sunt, în general, acordate
exportatorilor în scopul de a favoriza transferurile de bunuri sau servicii din ţara
respectivă în străinătate şi se caracterizează prin intervenţia autorităţilor publice prin
intermediul COFACE2.
Creditele prin semnătură se pot defini ca angajamente contractate de către o bancă
în profitul unor terţi la cererea unui client: esenţialul constă în împrumutul de semnătură.
Aceste credite nu implică nicio punere la dispoziţie imediată sau viitoare de fonduri, lucru
care le opune creditelor prin casă, ci doar o punere la dispoziţie eventuală de fonduri3.
De asemenea, s-a dezvoltat o nouă tehnică de creditare, şi anume multiple option
financing facility (MOF)4. Această tehnică constă într-o deschidere de credit cu opţiuni
multiple, un ansamblu de facilităţi care pot fi utilizate de clientul băncii, într-o perioadă
determinată şi în cadrul unui plafon limitat: credit confirmat multi-devize, avansuri de
fonduri pe termen scurt, acceptări de cambii trase asupra băncii, linii de credit de
substituţie, emisiune de bilete de trezorerie etc. Doctrina britanică defineşte această
tehnică drept o linie de credit sindicalizat confirmat cu opţiuni ataşate.
Caracterele juridice. Contractul de credit bancar este consensual, pentru
încheierea contractului fiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor. OUG nr.
99/20065 nu prevede obligaţia încheierii în formă scrisă a contractului de credit bancar,
însă în practică s-a impus încheierea acestora în formă scrisă.
1
Thierry Bonneau, Droit bancaire, 4-ème édition, Montchrestien, Paris, 2001, p. 323 şi urm.; J.P.
Mattout, Droit bancaire international, La Revue Banque Éditeur, Paris, 1995, p. 31 şi urm.; Michel de
Juglart, Benjamin Ippolito, Traité de droit commercial. Tome 7. Banques et bourses, 3ème édition par Lucien
M. Martin, Montchrestien, Paris, 1991, p. 312 şi urm.; Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Droit bancaire,
Litec, Paris, 1999, p. 175 şi urm., Pascal Ancel, Manuel de droit du crédit, Litec, Paris, 1997, p. 43.
2
Grupul francez Coface asigură creditele comerciale, garantând acoperirea riscului de neîncasare a
creanţelor si acoperă riscul ca un debitor să nu poată sau să nu fie dispus să îşi plătească datoriile la termen.
Acesta are peste 50 de ani de experienţă în domeniul asigurărilor de credit şi în gestionarea creditelor şi peste
78.000 de clienţi în 99 de ţări de pe 5 continente. Elementul principal al serviciilor Coface este Sistemul de
Risc Comun, care conţine informaţii despre peste 41 de milioane de firme din întreaga lume.
3
Th. Bonneau, op. cit., p. 421.
4
Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine-Raynaud, Droit bancaire, Dalloz, 1995, Paris, p. 382.
5
Ordonanţă care implementează în legislaţia naţională Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către
instituţiile de credit şi Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006
privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit.
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Contractul de credit bancar este sinalagmatic, deoarece ambele părţi îşi asumă
drepturi şi obligaţii: principala obligaţie a împrumutătorului este de a pune la dispoziţia
împrumutatului sumele de bani stabilite, iar împrumutatul are obligaţia principală de a
restitui sumele primite în termenele şi condiţiile stabilite, precum şi plata unei dobânzi.
Contractul de credit este cu titlu oneros, întrucât pentru serviciul prestat
împrumutatul datorează o dobândă împrumutătorului.
Originalitatea contractelor de credit bancar o reprezintă faptul că acestea sunt, cel
mai adesea, contracte de adeziune, clientul având rareori posibilitatea de a negocia
condiţiile creditului care îi este acordat de către bancă; acesta are doar posibilitatea de a
accepta sau de a refuza contractul1.
În legislaţia română există credite care beneficiază de reglementări speciale
(contractul de economisire şi creditare în sistem colectiv în domeniul locativ, contractul
de credit de consum şi contractul de credit ipotecar), precum şi tipuri de credite care nu
sunt reglementate în legi în speciale (contracte nenumite), cum ar fi contractul de
factoring, forfetarea, creditul documentar, creditul cumpărător, creditul furnizor etc.
În ceea ce priveşte normele aplicabile în cazul negocierii unui credit, legislaţia
franceză2 stabileşte că persoanele care negociază cu o instituţie de credit un împrumut în
vederea achiziţionării unui bun mobil sau pentru achiziţionarea sau construcţia unei
locuinţe beneficiază, conform legii Scrivener, de trei tipuri de protecţii, şi anume:
instituţiile de credit trebuie să le remită iniţial o ofertă prealabilă scrisă; această ofertă
prealabilă trebuie, în cazul creditelor pentru consum, să fie conformă unui model-tip fixat
prin decret înainte de 1984 sau de către Comitetul de Reglementare Bancară şi Financiară
de la acea dată, sau, în cazul creditelor imobiliare, să cuprindă diverse clauze-tip; odată
semnat contractul, împrumutaţii au la dispoziţie un termen de 7 zile pentru a reveni
eventual asupra angajamentului pe care şi l-au asumat (dreptul de retractare).
Riscul şi costul creditului. Regulamentul nr. 5 din 22 iulie 2002 privind
clasificarea creditelor si plasamentelor3, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit prevede că băncile sunt obligate ca, în scopul
protejării depozitelor persoanelor fizice şi juridice, să limiteze riscul de credit şi să
depună toate eforturile pentru a-şi încasa debitorii.
Creditele şi plasamentele se clasifică în următoarele categorii:
- standard;
- în observaţie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);
- substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);
- îndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);
- pierdere.
Clasificarea creditelor şi a plasamentelor se face prin aplicarea simultană a
următoarelor criterii:
a) Serviciul datoriei care reprezintă sistemul de plăţi prin care se achită o datorie.
Cuprinde plăţile dobânzii, plata principalului şi posibil şi alte plăţi, cum ar fi plăţile
efectuate pentru constituirea fondului de amortizare, care sunt impuse prin termenii
împrumutului intr-o anumită perioadă de timp
1

Pascal Ancel, op. cit., Litec, Paris, 1997, p. 43.
Pierre-Henri Cassou, La reglementation bancaire, SÉFI 1997, p. 344.
3
Publicat în M. Of. nr. 626 din 23 august 2002.
2
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b) performanţa financiară;
c) iniţierea de proceduri judiciare.
Categoriile de performanţă financiară vor fi notate de la A la E, în ordinea
descrescătoare a calităţii acesteia. În cazul clientelei din sectorul bancar, precum şi în
cazul persoanelor fizice performanţa financiară va fi considerată în categoria A.
Evaluarea performanţei financiare a unei entităţi economice din sectorul nebancar va
conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performanţă financiară.
Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale băncilor, aprobate la nivelul
consiliului de administraţie al acestora, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi
şi calitativi. Punctajul se va stabili luând în considerare factorii cantitativi care se vor
referi în principal la indicatorii de lichiditate, solvabilitate, risc şi profitabilitate, factorii
calitativi urmând a se referi în principal la aspecte legate de modul de administrare a
entităţii economice analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite (altele
decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor) şi de condiţiile de
piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Rata dobânzii1 poate exista în următoare variante:
) rata fixă pentru întreaga perioadă de rambursare (sistemul Fra – future rate
agreement)
a) stabilirea unui plafon maxim pentru toată durata utilizării creditului cu dobândă
variabilă (sistemul Cap)
b) dobânda poate fi modificată unilateral de către bancă în funcţie de anumiţi factori
c) dobânda se renegociază în anumite împrejurări.
Într-un studiu2 BNR se arată că, pe de o parte, băncile manifestă aversiune faţă de
riscurile aferente creditării pe termen mediu şi lung, preferând acordarea de credite pe
termen scurt, care, pe lângă riscurile scăzute asociate oferă şi avantajul menţinerii unui
nivel mai ridicat de lichiditate. Pe de altă parte, investitorii manifestă reticenţă faţă de
creditele bancare, deoarece dobânzile active mari sunt reflectate în costurile
echipamentelor achiziţionate, diminuând rentabilitatea totală a afacerii şi, de asemenea,
pentru că nivelul culturii bancare din România este scăzut, iar majoritatea oamenilor de
afaceri nu se adresează încă băncilor ca unor potenţiali parteneri şi consultanţi.

Secţiunea 4
Contractul de economisire şi creditare în sistem colectiv
pentru domeniul locativ
Definiţie: prin contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare se
înţelege angajamentul părţilor în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă
reprezentând suma minimă de economisire, iar banca de economisire şi creditare în
1

Ion Turcu, Recuperarea creditului bancar, Revista de Drept Comercial, nr. 3/2000, p. 16.
Banca Naţională a României, Crearea cadrului necesar dezvoltării pieţei unor produse/servicii
bancare, p. 10.
2
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domeniul locativ se obligă, dacă toate condiţiile de repartizare a creditului sunt
îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activităţi în domeniul
locativ, care reprezintă diferenţa dintre suma totală contractată şi suma economisită
incluzând dobânzile şi primele acordate clientului1.
Sediul materiei se regăsea în Legea nr. 541 din 20022, abrogată de prevederile
OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, care a preluat, astfel,
şi prevederile referitoare la aceste tipuri de contracte.
În categoria activităţilor în domeniul locativ, putem enumera:
1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea
imobilelor cu destinaţie preponderent locativă;
2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile
decât cele cu destinaţie preponderent locativă, cu condiţia să fie folosite ca spaţii locative;
3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune
pentru construirea de imobile cu destinaţie preponderent locativă;
4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în
scopul construirii altor imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, în limita
cotei deţinute de spaţiile locative din totalul construcţiei poziţionate pe teren;
5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei
cartierelor de locuinţe;
6. preluarea unor creanţe legate de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 1-5;
7. construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, dacă acestea sunt
legate de construcţia de locuinţe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de
locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;
8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaş în scopul modernizării locuinţei;
Aceste credite pot fi acordate de băncile de economisire şi creditare în domeniul
locativ; acestea pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele tipuri de
activităţi:
În vederea asigurării condiţiilor de executare în mod corespunzător a obligaţiilor
decurgând din contractele de economisire-creditare şi, în particular, pentru garantarea
existenţei la nivelul băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ a unor
disponibilităţi suficiente, care să asigure un ritm de repartizare cât mai regulat, Banca
Naţională a României emite reglementări referitoare la:
a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizării, precum şi al
sumelor deja repartizate, dar al căror vărsământ nu a fost încă solicitat de către clienţi;
b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare,
precum şi:
a. proporţia admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare
mare în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare
nerepartizate;
1
Legea defineşte, de asemenea, şi noţiunea de client ca fiind persoana fizică sau juridică care încheie
cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ un contract de economisire şi creditare în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândeşte, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în
contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale (art. 290,
punctul 8, lit.b), OUG nr. 99/2006).
2
Publicată în M. Of. nr. 733 din 8 octombrie 2002.
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b. proporţia admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare
mare, încheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate aferente
contractelor de economisire-creditare încheiate pe parcursul acelui an;
c) condiţiile de acordare a creditelor destinate activităţilor în domeniul locativ şi
proporţia admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de
economisire şi creditare în domeniul locativ, care nu poate depăşi procentul de 3%;
d) expunerea maximă admisă faţă de o societate comercială, precum şi expunerea
maximă totală admisă faţă de astfel de societăţi comerciale;
e) proporţia admisă a creditelor acordate în baza contractelor de
economisire-creditare şi garantate cu diferite tipuri de garanţii, în totalul creditelor
acordate în baza contractelor de economisire-creditare, în cazul în care se consideră
necesară o astfel de măsură prudenţială;
f) condiţiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în
particular referitoare la suma minimă de economisire şi calculul indicelui de evaluare
minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client şi banca de economii
pentru domeniul locativ;
g) modul de constituire, utilizare şi lichidare a fondului special.
La calculul proporţiilor admise al contractelor de economisire-creditare de valoare
mare se includ şi contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu
Condiţiile generale de afaceri, clienţii au vărsat suma minimă de economisire în cursul
primului an după încheierea contractului de economisire-creditare.
Banca Naţională a României este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru
ca activităţile de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se
desfăşoare în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale
contractelor de economisire-creditare, precum şi cu celelalte condiţii.
În situaţia în care există date certe care conduc la concluzia că o bancă de
economisire şi creditare în domeniul locativ nu îşi va putea onora obligaţiile, Banca
Naţională a României poate interzice acesteia, pe o perioada limitată, încheierea de noi
contracte de economisire-creditare.
Dacă situaţia prevăzută anterior nu este remediată, Banca Naţională a României
poate dispune retragerea autorizaţiei şi iniţierea procedurii de derulare simplificată a
contractelor de economisire-creditare1.
Stimularea economisirii şi creditarii în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
Fiecare client, persoană fizică cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România,
beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de
economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ.
Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de
economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la primă2.
Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până
la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire.
1
Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se urmăreşte
realizarea aporturilor băneşti ale clienţilor şi ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ,
aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clienţilor.
2
Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârşitul anului calendaristic următor anului
de economisire, la banca de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de
economisire-creditare.

CONTRACTELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII BANCARE

331

Prima de stat se stabileşte la 15% din suma economisită în anul respectiv de către
client.
Prima de stat nu poate depăşi echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de
schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a
anului de economisire.
Cu titlu de excepţie, pentru persoanele în varsta de până la 35 de ani, precum şi
pentru cele care au în întreţinere copii minori, nivelul maxim al primei de stat nu poate
depăşi 150 euro, după cum urmează:
a) persoanele în vârstă de până la 35 de ani, fără copii în întreţinere: 135 euro;
b) persoanele cu un copil în întreţiere: 140 euro;
c) persoanele cu 2 copii în întreţinere: 145 euro;
d) persoanele cu 3 sau mai mulţi copii în întreţinere: 150 euro.
În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu
banca de economisire şi creditare în domeniul locativ şi primele stabilite depăşesc prima
maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul
prevăzut anterior.
Sunt îndreptăţiţi să beneficieze de prima de stat clienţii persoane singure1, precum şi
oricare dintre soţi, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.
Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se acordă de acesta după expirarea fiecărui
an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de
banca de economisire şi creditare în domeniul locativ acestei autorităţi. Prima este virată
de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ în contul clientului.
Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de
economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minim 5 ani şi este obligatoriu ca,
înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale
sau parţiale din sumele economisite.
Fac excepţie de la aceste prevederi următoarele situaţii:
a) suma contractată este pusă la dispoziţie, iar cel care a economisit utilizează
imediat şi nemijlocit suma primită pentru activităţi în domeniul locativ;
b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau
suma contractată se utilizează imediat şi nemijlocit pentru activităţi în domeniul locativ
de către cesionar;
c) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ sau soţul/soţia acestuia
a decedat ori a intrat în incapacitate totală de munca după încheierea contractului de
economisire-creditare;
d) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ a devenit şomer şi
perioada de şomaj este de cel puţin 9 luni fără întrerupere şi durează încă în momentul la
care se solicită restituirea sumei.
Clienţii care au încasat prima de stat încălcand dispoziţiile referitoare la creditele de
economisire şi creditare în sistem locativ sunt obligaţi să o restituie Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în termen de maxim 90 de zile de la
încasarea acesteia2.
1

În acest sens, prin persoană singură se înţelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorţată.
Procedura de acordare a primei de stat se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice împreună
cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin norme metodologice, aprobate prin ordin
comun.
2
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Secţiunea 5
Contractul de credit pentru consum
Sediul materiei se regăseşte, pe plan naţional, în Legea 289/20041 republicată
privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor,
persoane fizice şi în Regulamentul BNR nr. 3 din 12 martie 2007 privind limitarea
riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. La nivel european, acest tip de
credite este guvernat de Directiva Consiliului 90/88/CEE din 22 februarie 1990 de
modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege i a actelor
administrative ale statelor membre privind creditul de consum (această directivă
introduce o formulă unică de calcul a ratei anuale procentuale a creditului de consum).
Definiţie. Contractul de credit pentru consum a fost definit în doctrină drept
contractul în temeiul căruia o instituţie de credit, în calitate de împrumutător, pune
anumite sume de bani la dispoziţia persoanelor fizice, denumite împrumutaţi, în vederea
achiziţionării unor bunuri sau satisfacerii unor nevoi personale, acestora din urmă
revenindu-le obligaţia de a restitui capitalul şi dobânzile corespunzătoare.
Contractul de credit este definit în art. 1 alin. c din Legea 289/2004 drept actul
juridic în temeiul căruia creditorul acordă sau se angajează să acorde, iar consumatorul
acceptă un credit sub forma unui împrumut, a unei amânări a plăţii sau a altei facilităţi
financiare similare. În Normele de aplicare a legii menţionate anterior se menţionează că
sunt contracte de credit pentru consum operaţiunile în cadrul cărora sunt utilizaţi termeni
ca „rata de plată, tranşa periodică de plată ori etapa de achitare”, în situaţia în care scopul
acestora este acordarea unui credit pentru consum către consumator sub forma unei
amânări a plăţii, cum ar fi contractele de leasing financiar care au ca obiect final al
contractului transferul unui drept de proprietate asupra unui bun mobil sau ca opţiune a
consumatorului de a alege transferul dreptului de proprietate asupra sa a bunului
respectiv, la un moment dat.
Entităţile care acordă credite pentru consum – pentru exercitarea activităţii de
creditare, creditorii şi intermediarii de credit trebuie să obţină în acest sens o autorizaţie
oficială din partea BNR.
Demersurile necesare încheierii contractului de credit pentru consum. În orice
anunţ publicitar şi în orice ofertă pentru un contract de credit destinat consumatorilor2,
afişate în locuri publice, prin care o persoană declară că acordă un credit sau intermediază
încheierea unui contract de credit şi prin care se indică o dobândă sau orice alte cifre
referitoare la costul creditului, trebuie să se menţioneze dobânda anuală efectivă, în mod
clar şi inteligibil, şi să se respecte prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu
modificările şi completările ulterioare. Scopul comercial al acestor informaţii trebuie să
fie expus foarte clar, prin folosirea limbajului obişnuit.
1

Publicată în M. Of. nr. 319 din 23 aprilie 2008.
Legea 289/2004 defineşte în art. 2, lit a) şi b) noţiunea de consumator ca fiind orice persoană fizică
sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în cadrul tranzacţiilor care intră sub incidenţa
prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie,
artizanale ori liberale, precum şi noţiunea de creditor ca fiind una sau mai multe persoane fizice ori juridice
care, în cadrul activităţii profesionale ori de afaceri, acordă credite pentru consumatori.
2
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Prin ofertă sau anunţ publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat
consumatorilor, persoane fizice, prezentat în locuri publice, se înţelege informaţiile puse
la dispoziţie consumatorilor prin utilizarea afişajelor de orice fel, ca de exemplu:
mecanice, electronice, digitale, mijloace audio/video sau altele asemenea.
Scopul comercial al informaţiilor oferite consumatorilor trebuie să fie expus clar,
prin folosirea limbajului obişnuit, atât în prezentările scrise, cât şi în cele audio şi/sau
video.
Informaţiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie să inducă în
eroare consumatorii prin utilizarea unor expresii tehnice sau specifice unui anumit
domeniu financiar bancar, prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu
excepţia celor prevăzute de lege sau de limbajul obişnuit.
Anterior încheierii contractului, creditorului îi revin următoarele obligaţii:
- să prezinte contractele de credit pe care le oferă, tipul şi suma totală a creditului
cele mai adecvate, luând în calcul situaţia financiară a consumatorului, avantajele şi
dezavantajele asociate cu produsul propus, precum şi scopul creditului;
- trebuie să prezinte consumatorului informaţiile exacte şi complete necesare
privind contractul de credit avut în vedere;
- trebuie să informeze consumatorul despre documentaţia de credit necesară
acordării unui credit, documentaţie care trebuie să cuprindă cel puţin:
a) situaţiile financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al
acestuia, inclusiv proiecţia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a
creditului şi de plată a dobânzilor;
b) o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi, după
caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei;
c) o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, valoarea
dobânzii anuale efective, rata dobânzii, schema de rambursare şi obiectivul debitorului
sau scopul pentru care a solicitat creditul.
Clauzele specifice contractului de credit pentru consum. Contractul de credit
scris trebuie să includă cel puţin următoarele date:
a) numele şi adresele părţilor contractante;
b) valoarea dobânzii anuale efective;
c) o indicare a condiţiilor în care poate fi modificată dobânda anuală efectivă. În
cazul în care valoarea dobânzii anuale efective nu poate fi stabilită, consumatorul trebuie
să fie informat, prin contractul scris, în ceea ce priveşte următoarele elemente: plafonul
creditului, dobânda anuală şi procedura prin care contractul de credit încetează;
d) o listă cu valoarea, numărul şi frecvenţa sau datele plăţilor pe care consumatorul
trebuie să le efectueze pentru rambursarea creditului, precum şi pentru dobândă şi alte
costuri. În cazul în care este posibil, va fi indicată, de asemenea, valoarea totală a plăţilor
efectuate;
e) o listă a elementelor de cost care revin consumatorului, cu excepţia costurilor
datorate de consumator pentru nerespectarea unuia dintre angajamentele sale din
contractul de credit, care nu sunt cuprinse în calculul dobânzii anuale efective, dar care
cad în sarcina consumatorului în anumite condiţii, precum şi precizarea acestor condiţii1.
1

În cazul în care valoarea exactă a acestor componente este cunoscută, o astfel de valoare trebuie să
fie indicată. În caz contrar, trebuie să fie indicată o metodă de calcul sau, pe cât posibil, o cât mai realistă
valoare estimativă;
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f) documentaţia de credit specifică, stabilită de creditor;
g) prevederile art. 11;
h) celelalte condiţii esenţiale ale contractului de credit, inclusiv clauzele minimale
obligatorii ale contractelor de credit menţionate în anexa 1 la Legea 289/2004.
Clauzele minimale obligatorii ale contractelor de credit. În funcţie de obiectul
fiecăruia enumerate în anexa 1 la Legea 289/2004, acestea sunt după cum urmează
1. Contracte de credit având ca obiect finanţarea furnizării de bunuri sau servicii:
a) o descriere a bunurilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului;
b) preţul plătibil în numerar şi preţul de plată în virtutea contractului de credit;
c) valoarea avansului, dacă există, numărul şi valoarea plăţilor eşalonate şi data
scadenţei lor ori metoda care se utilizează pentru determinarea fiecăruia dintre aceste
elemente, dacă ele sunt necunoscute în momentul încheierii contractului;
d) o precizare a dreptului consumatorului la o reducere1, în cazul rambursării
anticipate;
e) identitatea proprietarului de bunuri 2 şi condiţiile în care consumatorul devine
proprietar;
f) precizări privind eventualele garanţii necesare;
g) indicarea termenului eventual de reflectare3;
h) indicarea asigurării sau asigurărilor eventual necesare şi, dacă alegerea
asigurătorului nu este lăsată la latitudinea consumatorului, costul acestora;
i) indicarea obligaţiei eventuale a consumatorului de a constitui un depozit de o
anumită valoare, într-un cont special.
2. Contracte de credit legate de utilizarea cărţilor de credit:
a) plafonul eventual al creditului;
b) condiţiile de rambursare sau modul în care se stabilesc;
c) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în
vederea analizării oportunităţii creditului).
3. Contracte de credit operate prin cont curent:
a) plafonul eventual al creditului sau metoda de calcul al acestuia;
b) condiţiile de utilizare şi de rambursare;
c) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în
vederea analizării oportunităţii creditului).
4. Alte contracte de credit pentru consum:
a) plafonul eventual al creditului;
b) indicarea garanţiilor eventual necesare;
c) condiţiile de rambursare;
d) indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de graţie în
vederea analizării oportunităţii creditului);
e) o precizare a dreptului consumatorului la o reducere, în conformitate cu art. 11
din lege, în cazul rambursării anticipate.
În cazul contractelor în care creditele sunt acordate sub formă de avans în cont
curent4 de către o instituţie de credit sau o instituţie financiară, altele decât cele acoperite
1

În conformitate cu art. 11 din lege.
Dacă transferul de proprietate la consumator nu se face imediat.
3
Indicarea unui termen de graţie în vederea analizării oportunitãţii creditului.
4
Linii de credit.
2
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printr-un instrument de plată tip carte de credit, consumatorul trebuie să fie informat, în
scris, cel târziu în momentul încheierii contractului de credit, cu privire la:
a) plafonul creditului, dacă există;
b) dobânda anuală şi costurile aplicabile de la data încheierii contractului de credit,
precum şi condiţiile în care acestea pot fi modificate;
c) procedura prin care contractul de credit încetează.
Consumatorul trebuie să fie informat, în scris, despre orice modificare survenită pe
durata contractului de credit asupra dobânzii anuale sau a costurilor intervenite ulterior
datei semnării contractului de credit, în momentul în care intervine această modificare1.
Informaţiile scrise sunt furnizate consumatorului şi în cazul descoperirilor de cont
acceptate tacit, atunci când acestea se prelungesc peste o perioadă de 3 luni.
Drepturile şi obligaţiile părţilor. Consumatorul are dreptul să achite anticipat,
integral sau parţial, obligaţiile sale rezultate din contractul de credit.
În cazul achitării anticipate a obligaţiilor sale contractuale, consumatorul are dreptul
la o reducere echitabilă a costului creditului, stabilită proporţional cu perioada de utilizare
a creditului respectiv.
Reducerea echitabilă2 a costului creditului se va determina de către creditor prin
efectuarea unei analize juste şi obiective a avantajelor consumatorului în raport cu
dezavantajele creditorului ce decurg din administrarea plăţilor anticipate şi din
reinvestirea capitalului.
Nu poate fi considerată reducere echitabilă aplicabilă consumatorului, în cazul
rambursării anticipate, oferirea de bunuri sau de alte servicii de către creditor fără acordul
scris al consumatorului. Termenii în care se efectuează rambursarea anticipată vor fi aduşi
la cunoştinţa consumatorilor înainte de semnarea contractului de credit pentru consum şi
vor fi stabiliţi cu respectarea precizărilor de mai sus.
În cazul în care drepturile ce revin unui creditor printr-un contract de credit sunt
cesionate unui terţ, consumatorul are dreptul să invoce împotriva terţei persoane toate
drepturile contractuale pe care le are la dispoziţie împotriva creditorului iniţial, inclusiv
dreptul de compensare.
Consumatorul nu poate fi obligat să facă terţei părţi nicio plată suplimentară faţă de
cele stabilite prin contractul de credit iniţial.
În cazul oricărei creanţe a creditorului referitoare la contractul de credit,
consumatorul poate să facă plăţi prin intermediul unor cambii sau bilete la ordin ori să
constituie o garanţie prin aceste mijloace de plată ori prin cecuri, cu acordul părţilor
contractante.
O persoană care, prin încălcarea prevederilor menţionate în paragraful anterior,
primeşte o cambie sau un alt instrument de plată negociabil nu poate folosi aceste
instrumente.
1

Această informare se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul
unui extras de cont ce se furnizează consumatorului în mod gratuit.
2
Valoarea acesteia se va calcula prin reducerea totală sau parţială a costurilor aferente creditului
pentru consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, cu respectarea principiului
proportionalităţii prevăzute de lege. În situaţia în care creditorul procedează la o reducere parţială a costurilor
aferente creditului pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipată, nu îi este permis să aplice
şi alte penalităţi.
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Prevederile contractului de credit nu vor afecta în niciun fel drepturile
consumatorului faţă de vânzătorul produselor sau de prestatorul de servicii, în cazul în
care produsele sau serviciile prevăzute în contractul de credit nu au fost furnizate sau nu
sunt în conformitate cu contractul pentru furnizarea lor.
Informarea consumatorului asupra oricărei modificări în ceea ce priveşte dobânda
anuală sau celelalte costuri intervenite ulterior datei semnării contractelor de credit
prevăzute mai sus se va face cel târziu până la data la care creditorul dispune intrarea în
vigoare a deciziei interne de punere în aplicare a hotărârii organului de conducere
colectivă care a stabilit noile dobânzi anuale sau costuri asociate.
Dobânda anuală constituie dobânda stabilită de creditor potrivit normelor interne1.
Încheierea contractelor. Contractele de credit vor fi redactate în scris2, pe hârtie
sau alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, inclusiv anexele contractului, fiind
remis câte un exemplar original fiecărei părţi contractante.
Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite consumatorului să
stocheze informaţiile adresate acestuia, astfel încât să fie accesibile atât timp cât este
necesar şi să poată fi reproduse fără modificări.
Neexecutarea obligaţiilor părţilor. În cazul contractelor de credit pentru achiziţia
de bunuri, dacă consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, creditorul poate
apela la căile legale în vederea returnării bunurilor după expirarea unui termen
suplimentar de 30 de zile de la data scadenţei ultimei obligaţii de plată neonorate.
În cadrul termenului suplimentar menţionat anterior, înainte de a apela la căile
legale pentru returnarea bunurilor, creditorul are obligaţia de a notifica fără întârziere
consumatorul, justificând decizia sa, şi de a solicita acordul scris al acestuia privind
returnarea bunului.
Notificarea consumatorului se face prin scrisoare recomandată. Data poştei se
consideră data notificării.
În cazul în care creditorul intră în posesia bunurilor, obligaţiile dintre părţi sunt
astfel reglate încât să se asigure că repunerea în posesie nu atrage beneficii nejustificate.
Aceste bunuri vor fi ridicate de vânzător, cu obligaţia acestuia de a restitui creditorului
contravaloarea bunului respectiv.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor acordă consultanţă3 în ceea
ce priveşte modalităţile de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor legate de consumatori
privind contractele de credit, informarea consumatorilor privind drepturile conferite de
lege, inclusiv asupra garanţiilor aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin
încheierea unui contract de credit pentru consum.
Cu titlu de excepţie, nu constituie credite pentru consum următoarele tipuri de
contracte:
1
Comunicarea dobânzii anuale în forma stabilită de creditor nu îi exonereaza pe creditori şi
intermediarii de credit de obligaţia legală de a informa consumatorul şi asupra tuturor celorlalte costuri
generate de încheierea contractului de credit.
2
Art. 7, Legea 289/2004.
3
Prin consultanţă nu se va înţelege consultanţă juridică sau consultanţă de oportunitate asupra alegerii
unui tip de contract de credit pentru consum, a unui produs sau serviciu, a unui creditor sau intermediar de
credite, acest tip de consultanţă revenind instituţiilor de credit, precum şi instituţiilor care furnizează
consultanţă bancară.
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- contractele de credit sau contractele prin care se acordă creditele destinate în
principal să permită achiziţionarea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui
teren ori construcţie realizată sau care urmează să fie realizată în baza unui proiect;
- contractele de credit acordate în scopul renovării, reconsolidării sau îmbunătăţirii
unei construcţii;
- contractele de închiriere, cu excepţia contractelor care prevăd ca finalitate
transferul titlului de proprietate către chiriaş;
- contractele de credit acordate ori puse la dispoziţie fără plata de dobânzi sau de
orice alte cheltuieli;
- contractele de credit care nu prevăd dobânzi, cu condiţia ca consumatorul să
accepte rambursarea creditului printr-o singură plată;
- contractele în care creditele sunt acordate sub formă de avans în cont curent (linii
de credit) de către o instituţie de credit sau o instituţie financiară, altele decât cele
acoperite printr-un instrument de plată tip carte de credit;
- contractele de credit pentru valori mai mici decât suma de 200 euro sau mai mari
de 20.000 euro;
- contractele de credit la care consumatorul este obligat să ramburseze creditul
într-un termen care nu depăşeşte 3 luni;
- contractele de credit la care consumatorul este obligat să ramburseze creditul
într-un număr maxim de patru plăţi, într-o perioadă de cel mult 12 luni calculate de la
data semnării contractului;
- contractele de credit care sunt acordate la costuri inferioare celor practicate pe
piaţă sau stabilite prin negociere şi care nu sunt oferite populaţiei în general;
- contractele de credit sau prin care se angajează să acorde credit, garantate prin
ipotecă asupra unui bun imobil;
- contractele încheiate în vederea prestării în mod continuu a unui serviciu privat
sau public, conform cărora consumatorul are dreptul de a achita costul acestor servicii, pe
perioada cât sunt furnizate, prin plăţi eşalonate.
Contractele încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor Legii 289/2004 sunt nule de
drept. Acţiunea în constatarea nulităţii poate fi introdusă de orice persoană interesată şi se
va soluţiona de către instanţa civilă competentă.
Costul creditului pentru consum. Costul total al creditului pentru consum poartă
denumirea de dobândă anuală aferentă (DAE), care face echivalenţa, la nivelul unui an,
între valoarea curentă a tuturor angajamentelor sub forma unor împrumuturi, rambursări
şi cheltuieli existente sau viitoare, acceptate de către creditor şi de beneficiarul
creditului1. Pentru calculul DAE se stabileşte costul total al creditului la consumator, cu
excepţia următoarelor costuri:
- cheltuielile plătibile de împrumutat pentru nerespectarea unuia dintre
angajamentele sale stipulate în contractul de credit;
- costurile, altele decât preţul de cumpărare, în cazul cumpărării de bunuri sau
servicii, pe care consumatorul este obligat să le plătească, indiferent dacă plata se face în
numerar sau pe credit;
1

În acest sens, a se vedea şi Rodica Diana Apan, Creditul destinat consumului. Protecţia intereselor
economice ale consumatorilor, Ed. Sfera Juridică, Cluj, 2004, pp. 160-164.
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- costurile necesare pentru transferul fondurilor şi costurile de menţinere a unui
cont în care se înregistrează plăţile efectuate cu titlu de rambursare a creditului, plata
dobânzilor şi a altor costuri, cu excepţia cazului în care consumatorul nu dispune de
libertate de alegere în materie şi dacă aceste costuri sunt disproporţionat de mari; această
prevedere nu se aplică la costurile pentru încasarea acestor rambursări sau plăţi, indiferent
dacă plata se face în numerar sau în alt mod;
- costurile referitoare la cotizaţiile datorate cu titlu de înscriere ca membru în
asociaţii sau grupări şi care rezultă din acorduri distincte de contractul de credit, chiar
dacă aceste subscrieri influenţează condiţiile de credit;
- cele legate de asigurări sau garanţii; sunt însă incluse costurile destinate a asigura
creditorului, în cazul decesului, invalidităţii, îmbolnăvirii sau şomajului consumatorului,
rambursarea unei sume egale sau inferioare valorii totale a creditului, inclusiv dobânzile
care se aplică şi alte costuri, şi care sunt impuse de creditor ca o condiţie pentru acordarea
creditului.
DAE se calculează în momentul încheierii contractului de credit. Calculul DAE se
efectuează avându-se în vedere următoarele prezumţii:
- respectivul contract de credit va rămâne valabil pentru perioada prevăzută în
contractul de credit, convenită de către părţi;
- părţile contractului îşi vor îndeplini obligaţiile contractuale la termenele şi la
datele stipulate în contract.
În cazul contractelor de credit care conţin clauze ce permit modificarea ratei
dobânzii şi a valorii sau nivelului altor costuri conţinute în DAE, dar care nu pot fi
cuantificate la data calculării, DAE se calculează prezumându-se că aceste valori vor
rămâne fixe şi se vor aplica până la finalul contractului de credit.
Pentru calcularea DAE pot fi luate în considerare următoarele ipoteze de calcul,
după caz:
- în cazul în care contractul nu stipulează o limită a creditului, valoarea creditului
acordat se consideră egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro;
- în cazul în care nu este stabilit un calendar de rambursare şi dacă acesta nu reiese
din clauzele contractului şi din mijloacele de rambursare a creditului acordat, durata
creditului va fi considerată ca fiind de un an;
- dacă nu se specifică altfel, în cazul în care contractul prevede mai mult decât o
singură dată de rambursare, creditul va fi acordat, iar rambursările se vor face la cea mai
apropiată dată prevăzută în contract.
Contractul de credit pentru consum în practica românească. Într-un studiu
BNR1 se afirma că populaţia din România s-a îndatorat în special prin intermediul
creditelor de consum; statisticile2 plasează însă România printre ultimele locuri în privinţa
gradului de înzestrare cu bunuri de folosinţă îndelungată; se anticipează că populaţia se va
îndatora preponderent pentru satisfacerea nevoilor de bunuri de consum şi de folosinţă
îndelungată, iar pe măsură ce venitul disponibil va creşte şi oferta de bunuri imobiliare se
va îmbunătăţi, se va înregistra o culisare a îndatorării dinspre creditul de consum către cel
imobiliar şi ipotecar. De asemenea, se afirmă că, deoarece creditele de consum sunt
1

Florian Neagu, Angela Mărgărit, Riscurile pentru stabilitatea financiară din România generate de
sectorul populaţiei, Caiete de studii nr. 14, august 2005, Banca Naţională a României, p. 32.
2
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Eurostat, Joint Research Centre, Banca Mondială.
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garantate într-o măsură mai mică sau negarantate, acest profil de risc se regăseşte într-o
profitabilitate bancară mai mare obţinută prin aplicarea unei rate mai ridicate a dobânzii
active. Astfel, elasticitatea creditelor de consum este mai slabă în condiţiile unui trend
ascendent al ratelor dobânzii, ceea ce justifică înclinaţia băncilor de a credita masiv acest
segment.
De asemenea, creditul pentru consum contiuă să reprezinte aproximativ trei sferturi
din totalul creditelor către populaţie, situaţie evident diferită de cea a ţărilor din zona
euro, unde două treimi sunt destinate finanţării imobiliare. Se observă o tendinţă de
echilibrare între componentele credit cu destinaţie achiziţionare de bunuri şi credit de
consum cu alte destinaţii1.
Contractul de credit pentru consum în legislaţia UE. Un studiu efectuat recent
de specialişti ai Băncii franceze2 relevă faptul că formele pe care creditul de consum le ia
în Uniunea Europeană sunt foarte diverse şi dezvoltate în mod inegal în funcţie de ţară, şi
anume: împrumuturi pentru nevoi personale, împrumuturi cu afectaţie specială,
împrumuturi reînnoibile cu sau fără suportul cardurilor, locaţiune cu opţiune de
cumpărare, descoperiri bancare etc. Însăşi noţiunea de credit pentru consum poate să fie
diferită de la o ţară la alta (în Franţa, de exemplu, sediul materiei se află în Legea din 10
ianuarie 1978, completată cu decretele nr. 78-373 din 17 martie 1978 şi nr. 78-509 din 24
martie 1978, înglobate în dispoziţiile Codului de consum francez3).
La nivel european există o organizaţie care activează în acest domeniu, Institutul
European de Cercetare a Creditului4 (European Credit Research Institute - ECRI), o
instituţie independentă de cercetare care studiază domeniul bancar şi dezvoltarea
creditului. ECRI furnizează expertiză şi cercetare academică pentru o mai bună înţelegere
a impactului economic şi social al creditului, monitorizând pieţele şi modificările la nivel
legislativ, precum şi consecinţele naţionale şi internaţionale ale acestora.
În prezent, la nivelul Parlamentului European s-a adoptat o propunere de directivă5
al cărei obiectiv este de a înlesni instituirea unei pieţe mai transparente, mai eficiente în
domeniul creditului de consum şi de a oferi un grad înalt de protecţie a consumatorilor,
astfel încât libera circulaţie a ofertelor de credite să se poată efectua în cele mai bune
condiţii atât pentru ofertanţi, cât şi pentru solicitaţi, cu respectarea drepturilor şi
principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene6.
1

Florian Neagu, Angela Mărgărit, Mihai Copaciu, Irina Racariu, Romulus Mircea, Arpad Andrassy,
Creditul neguvernamental în România: perspective şi implicaţii, Caiete de studii, nr. 15, februarie 2006,
Banca Naţională a României, p. 28.
2
La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les adjustements nécessaires
pour y répondre, ianuarie 2006, André Babeau, Banque de France. Studiul a fost efectuat pentru a clarifica
maniera în care instituţiile de credit satisfac necesităţile de creditare ale persoanelor fizice, precum şi pentru a
identifica eventualele piedici în dezvoltarea armonioasă a unei pieţe de credit, fie că sunt culturale, financiare,
concurenţiale sau legislative.
3
Code de la consommation, art. L 313 şi urm., a se vedea www.legifrance.gouv.fr.
4
Institutul are sediul la Bruxelles.
5
Publicată J.O.C.E. nr. C 331 E din 31 decembrie 2002. Această propunere a fost modificată prin
amendamentele din decembrie 2003 şi februarie 2004; de asemenea, textului i-au fost aduse 236 de
amendamente de către deputaţi.
6
În acest sens, a se vedea Rodica Diana Apan, Reglementările comunitare în domeniul protecţiei
consumatorilor în materia creditului destinat consumului (I), Revista de Drept Comercial nr. 1/2005, pp. 6991, Rodica Diana Apan, Reglementările comunitare în domeniul protecţiei consumatorilor în materia
creditului destinat consumului (II), Revista de drept Comercial, nr. 2/2005, pp. 50-59, Rodica-Diana Apan,
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Cu privire la această propunere, Biroul European al Uniunilor Consumatorilor îşi
exprima îngrijorarea că o armonizare maximală a creditului destinat consumului la nivelul
UE ar împiedica statele să ofere consumatorilor acestora o protecţie mai importantă, ceea
ce s-ar putea traduce în unele state într-o scădere a nivelului de protecţie oferit.
De asemenea, Federaţia Băncilor Franceze afirma că un alt punct de criticabil în
propunerea de directivă ar fi acela al resposabilităţii solidare a împrumutătorului şi
furnizorului, care se traduce prin obligaţia unei bănci de a indemniza clientul său în caz
de neconformitate a bunului finanţat, făcând-o responsabilă de erorile comise de
furnizorul bunurilor.
Într-un comunicat de presă al Parlamentului European1 se afirmă că doi din trei
europeni recurg la acest tip de contract pentru a cumpăra diverse bunuri şi că acesta
rămâne, totuşi, esenţialmente naţional.
Proiectul de directivă care se discută şi este preconizat că se va adopta în cursul
anului 2008 vizează în special armonizarea contractelor de credit destinat consumului în
mai multe domenii, cum ar fi informaţia furnizată consumatorului înainte de semnarea
contractului şi în momentul încheierii sale, calculul costului total al creditului, dreptul de
retractare şi dreptul de rambursare anticipată.
În momentul în care această directivă va intra în vigoare, toţi consumatorii europeni
vor putea să dispună de aceleaşi informaţii pentru a alege cea mai bună ofertă din ţara lor
sau dintr-un alt stat membru UE. De asemenea, consumatorii vor avea posibilitatea să
profite de produsele bancare inaccesibile pe piaţa din ţara lor. Proiectul de directivă
precizează, de asemenea, elementele de informare care vor trebui să figureze obligatoriu
în publicitate cu privire la condiţiile financiare ale creditului. Pentru a permite
consumatorului să decidă în cunoştinţă de cauză, creditorul va trebuie să îl informeze atât
în ceea ce priveşte avantajele, cât şi în ceea ce priveşte inconvenientele ofertei de preţ.
Armonizarea va merge şi mai departe în ceea ce priveşte domeniul de informaţii
care însoţesc semnarea contractului. Va fi, de asemenea, mai simplu să se calculeze costul
total al creditului. Definiţiile vor fi standardizate în toată Uniunea Europeană şi vor servi
ca bază pentru calculul DAE. Vor fi, de asemenea, uniformizate şi alte definiţii, de
exemplu cea referitoare la descoperiri.
Noua directivă are ca prioritate protejarea consumatorului împotriva îndatorării
excesive. Informaţia furnizată de împrumutător trebuie să permită luarea unei decizii
responsabile. Împrumutătorul va trebui să evalueze solvabilitatea consumatorului înainte
de a încheia contractul de credit. Bazele de date accesibile băncilor vor trebui să permită
respectarea acestei obligaţii.
Propunerea legislativă acoperă creditele de consumaţie cuprinse între 200 şi 50 000
Euro. Noua legislaţie va trebui să permită economiei europene să profite de potenţialul de
dezvoltare a operaţiunilor transfrontaliere în domeniul creditului destinat consumului.
Îndepărtarea obstacolelor va trebuie să încurajeze concurenţa pentru a îmbunătăţi
performanţele instituţiilor de credit, diversificarea ofertei acestora, precum şi ameliorarea
produselor accesibile consumatorilor europeni.
Reglementările naţionale în domeniul protecţiei consumatorului în materia creditului destinat consumului,
Revista de Drept Comercial, nr. 1/2007, pp. 42-55.
1
Le crédit à la consommation "plus européen",
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page, emis în data de 11.12.2007.
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Secţiunea 6
Contractul de depozit bancar
Definiţie. În dreptul comun, depozitul este definit ca fiind contractul prin care se
primeşte lucrul altuia spre a-l păstra şi a-l restitui în natură (art. 1591 C. Civ.). În doctrina
românească1, depozitul bancar a fost definit ca fiind „o varietate a contractului de depozit
neregulat2 încheiat între bancă, în calitate de depozitar, şi o persoană fizică sau juridică, în
calitate de deponent, prin care depozitarul se obligă să păstreze sumele de bani depuse şi
să le restituie, la cerere, cu dobânzile aferente, dintr-o dată sau fracţionat, titularului
depunerii sau reprezentantului său, iar în caz de deces al titularului persoană fizică,
moştenitorilor acestuia ori de încetare a titularului persoană juridică, succesorilor
patrimoniului acestuia”.
Sediul materiei îl constituie Ordonanţa nr. 39/19963 privind înfiinţarea şi
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform căreia
depozit înseamnă orice sold creditor ce rezultă din sume depuse într-un cont bancar de
orice tip, deschis în numele unei sau al mai multor persoane fizice, supuse rambursării
către deponent de către societatea bancară în conformitate cu legea şi cu termenii
contractuali aplicabili.
Constituie depozit, de asemenea, şi sumele reprezentate de certificate de depozit
nominative emise de o societate bancară, dar nu şi sumele reprezentate de alte titluri de
credit emise de aceeaşi societate bancară sau obligaţiile ce rezultă din accepte proprii sau
bilete la ordin în circulaţie. Aceste sume, însă, nu sunt considerate drept depozite atâta
timp cât ele servesc drept garanţie pentru operaţiuni desfăşurate de deponent cu
respectiva societate bancară. Sumele reprezentând active ale fondurilor de investiţii nu
sunt considerate depozite.
În Legea nr. 58/19984 privind activitatea bancară se definea depozitul în art. 3, alin.
6 ca fiind suma de bani încredinţată în următoarele condiţii:
a) să fie rambursată în totalitate, cu sau fără dobândă sau orice alte facilităţi, la
cerere ori la un termen convenit de către deponent cu depozitarul;
b) să nu se refere la transmiterea proprietăţii, la furnizarea de servicii sau la
acordarea de garanţii.
În doctrina românească5 s-a afirmat că litera b) este susceptibilă de a naşte
contradicţii, întrucât induce ideea că se delimitează sumele primite de bancă cu titlu de
depozit de sumele primite cu alt titlu: preţul unui bun sau al unui serviciu, gajul asupra
unor fonduri, sumele primite cu titlu de consemnare etc.
De asemenea, în art. 11, lit. a) al legii se specifică faptul că băncile pot desfăşura, în
limita autorizaţiei acordate, activităţi de atragere de depozite şi de alte fonduri
1
A se vedea Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. II, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2007, p. 93
2
F. Deak, op. cit., p. 94, cu privire la faptul că băncile pot încheia şi contracte de depozit obişnuit
(regulat), de exemplu, primirea spre păstrare de obligaţiuni, banca devenind un simplu detentor precar, riscul
pieirii fiind suportat de deponent.
3
Publicată în M. Of. nr. 141 din 25 februarie 2002.
4
În prezent abrogată prin OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
5
Ion Turcu, op. cit., vol. 3, Ed. Lumina Lex, 1999, p. 12.
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rambursabile, în timp ce reglementările anterioare clasificau printre activităţile permise
băncilor atragerea de depozite (Legea 33/19911) sau primirea de depozite spre fructificare
pe termen sau la vedere necesitând o autorizaţie expresă din partea Consiliului Superior
Bancar (Legea nr. 70/1937).
Caracterele juridice ale contractului de depozit bancar. Putem afirma că acest
tip de contract este translativ de proprietate în ceea ce priveşte sumele de bani depuse ca
depozit, în sensul că depozitarul le poate utiliza, neavând obligaţia de a returna la
încetarea contractului aceleaşi însemne monetare
De asemenea, contractul de depozit bancar este cu titlu oneros, întrucât depozitarul
are obligaţia de a restitui suma depozitată şi dobânzile la momentul încetării contractului.
Acestor caractere juridice li se mai poate adăuga şi comutativitatea, întrucât părţile
cunosc existenţa şi întinderea obligaţiilor de la încheierea contractului , acestea
nedepinzând, ca în contractele aleatorii, de un eveniment viitor şi incert
Contractul de credit bancar este, de asemenea, consensual, putând fi încheiat prin
simplul acord de voinţă al părţilor (solo consensu); legislaţia bancară nu prevede forma în
care se încheie contractul, însă acesta se încheie, de obicei, în formă scrisă, aceasta fiind
cerută ad probationem, fiind greu de probat elementele acestuia, mai ales datorită
confidenţialităţii depunerilor; el este, de asemenea, un contract real, întrucât se încheie
prin predarea sumelor de bani către depozitar, cu excepţia situaţiei în care sumele de bani
se află deja în posesia depozitarului, precum şi unilateral, întrucât la momentul încheierii
sale se nasc obligaţii doar pentru una din părţi, adică pentru depozitar.
Obligaţiile depozitarului. Depozitarul are obligaţia de a restitui fondurile
clientului său, la acestea adăugându-se şi o remuneraţie.
De asemenea, acesta are obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la
depunerile făcute, conform art. 111 alin (1) din OUG nr. 99/2006, cu excepţiile prevăzute
în actul legislativ menţionat anterior.
Banca suportă riscul pieirii fortuite din momentul depunerii banilor şi răspunde de
prejudiciile cauzate titularilor de depozit în cazul eliberării sau înregistrării greşite, din
culpa personalului său, a sumelor depuse2.
Comisioanele aferente depozitului bancar sunt comisionul de retragere de
numerar, precum şi comisionul de administrare al contului de depozit.
Clasificarea depozitelor bancare. O primă clasificare este cea furnizată de Legea
nr. 33/1991, care preciza că societăţile bancare pot efectua operaţiuni de depozite la
vedere şi la termen, în cont, cu numerar şi cu titluri constând în atragerea resurselor
băneşti de la persoane juridice şi fizice, în vederea păstrării şi fructificării lor, depozitele
putând fi purtătoare de dobândă.
Depozitele la vedere constituie forma principală a contractului de depozit bancar şi
prevede obligaţia băncii de a restitui fondurile în orice moment, la cererea depunătorului.
Restituirea fondurilor trebuie să aibă loc chiar dacă înscrisul constatator a fost pierdut,
distrus, furat3. Legislaţia franceză împarte depozitele la vedere în conturi de depozit şi
conturi curente4
1

În prezent abrogată prin Legea 58/1998, abrogată conform celor menţionate mai sus.
În acest sens, F. Deak, op. cit., p. 114.
3
A se vedea Ion Turcu, op. cit., vol. 3, p. 14.
4
Michel de Juglart, Benjamin Ippolito, op. cit., p. 160.
2
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Depozitul la termen constituie depozitul plătibil la un termen prestabilit şi este
asemănător unui împrumut cu dobândă acordat băncii.
Ordonanţa 39/1997 clasifică depozitele în depozite garantate, depozite negarantate
şi depozite indisponibile.
Astfel, depozitele garantate sunt depozitele deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi,
exprimate în moneda naţională sau străină, a căror rambursare este garantată de către
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.
Depozitele negarantate sunt depozitele a căror restituire nu este garantată de Fond.
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu garantează următoarele tipuri de
depozite:
a) depozitele membrilor consiliului de administraţie, ai comitetului de direcţie şi ai
comisiei de cenzori ale societăţii bancare;
b) depozitele experţilor contabili, însărcinaţi cu certificarea bilanţului contabil al
societăţii bancare;
c) depozitele persoanelor fizice care deţin acţiuni ce reprezintă mai mult de 5% din
capitalul societăţii bancare;
d) depozite ale soţilor, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv, ale
persoanelor enumerate la lit. a), b) şi c) de mai sus;
e) depozite ale unor terţe persoane fizice care acţionează în contul persoanelor
prevăzute la lit. a), b), şi c);
f) depozite ale persoanelor fizice ce deţin funcţii similare cu cele enumerate la lit.
a), b) şi c) în alte societăţi comerciale din cadrul aceluiaşi grup de societăţi comerciale
sau într-o societate comercială deţinând o participaţie de control în societatea bancară;
g) depozite ale persoanelor fizice care au obţinut în mod special, de la aceeaşi
societate bancară, dobânzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale. În
înţelesul prezentei ordonanţe, se consideră condiţii preferenţiale obţinerea de către un
deponent, persoană fizică, din partea unei societăţi bancare, a unor rate de dobândă sau a
altor avantaje financiare ce depăşesc nivelurile practicate de respectiva societate bancară
pentru depozite de aceeaşi natură, aceeaşi monedă, aceeaşi categorie, aceeaşi durată şi
aceeaşi sumă. Fondul poate stabili, prin reglementările sale, şi alte criterii ce vor fi luate
în considerare în definirea condiţiilor preferenţiale.
Depozitele indisponibile sunt depozitele datorate şi plătibile care nu au fost achitate
de o instituţie de credit până la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă şi
executorie de începere a procedurii falimentului băncii.
O altă clasificare este specificată în Norma nr. 13/2006, art. 4 clasificând pasivele
bilanţiere în depozite, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare
negociabile emise (altele decât acţiunile), capital şi rezerve şi alte pasive, în timp ce
depozitele sunt clasificate după cum urmează:
Depozitele se clasifică astfel:
I. Depozite overnight - depozite convertibile în numerar sau transferabile la cerere
prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri semnificative,
restricţii sau penalităţi; în această categorie nu se includ depozitele netransferabile care
pot fi retrase la cerere, dar cu anumite penalităţi.
Depozitele overnight includ:
- sume purtătoare sau nu de dobândă, transferabile prin cec, debitare sau ordin de
plată, fără restricţii sau penalizări semnificative;
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- sume purtătoare sau nu de dobândă, care nu sunt transferabile şi care pot fi
transformate în numerar imediat, la cerere, sau până la închiderea zilei următoare celei de
constituire a depozitului, fără restricţii sau penalizări semnificative;
- soldurile deţinute la instituţiile emitente de monedă electronică, purtătoare de
dobândă sau nu, ale sumelor preplătite instituţiilor emitente de monedă electronică şi/sau
intermediarilor acestora, pentru moneda electronica de tip hardware (stocate pe carduri cu
funcţie de monedă electronică) şi/sau software (produse cu funcţie de monedă electronică,
altele decât cardurile cu funcţie de moneda electronică), emisă în moneda naţională şi alte
monede;
- împrumuturi overnight primite ce vor fi rambursate în ziua lucrătoare care o
succedă pe cea în care au fost acordate.
În această categorie de pasive bilanţiere se includ şi conturile curente (soldurile
creditoare ale conturilor curente), precum şi depozitele la vedere.
II. Depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate în
numerar înainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor
penalităţi; se includ şi depozitele de economii reglementate prin acte normative, unde
criteriul duratei iniţiale nu este relevant (se încadrează în durata iniţială „peste 2 ani").
Produsele financiare cu clauze ce prevăd posibilitatea reînnoirii lor vor fi încadrate
conform duratei iniţiale.
Depozitele la termen se clasifică, în funcţie de durata iniţială, astfel:
a) depozite cu durata iniţială de până la un an inclusiv:
- sume atrase cu durata iniţială de până la un an (exclusiv depozitele cu durata
iniţială de o zi), care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte
de termen;
- sume atrase cu durata iniţială de până la un an (exclusiv depozitele cu durata
iniţială de o zi), care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte
de termen fără o notificare prealabilă;
- sume atrase cu durata iniţială de până la un an (exclusiv depozitele cu durata
iniţială de o zi), care nu sunt transferabile şi care pot fi transformate în numerar înainte de
termen cu plata unor penalităţi;
- garanţii cu obligaţii de plată în cadrul instrumentelor financiare derivate;
- împrumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere de până la un an
inclusiv;
- titluri de împrumut nenegociabile, emise de instituţiile de credit raportoare, cu
maturitatea la emitere de până la un an inclusiv, emise în forma materializată sau
dematerializată;
- datorie subordonata atrasă de instituţiile de credit raportoare sub formă de
depozite sau împrumuturi cu durata iniţială de până la un an inclusiv;
b) depozite cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv:
- sume atrase cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani, care nu sunt transferabile şi
care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen;
- sume atrase cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv, care nu sunt
transferabile şi care nu pot fi transformate în numerar înainte de termen fără o notificare
prealabilă;
- sume atrase cu durata iniţială cuprinsă între un an şi 2 ani inclusiv, care nu sunt
transferabile şi care pot fi transformate în numerar înainte de termen cu plata unor
penalizări;
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- garanţii cu obligaţii de plată în cadrul instrumentelor financiare derivate;
- împrumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere între un an şi 2
ani inclusiv;
- titluri de împrumut nenegociabile, emise de instituţia de credit raportoare, cu
maturitatea la emitere între un an şi 2 ani inclusiv, emise în forma materializată sau
dematerializată;
- datorie subordonată atrasă de instituţia de credit raportoare sub formă de depozite
sau împrumuturi, cu durata iniţială între un an şi 2 ani inclusiv;
c) depozite cu durata iniţială mai mare de 2 ani:
- sume atrase cu durata iniţială mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile şi care
nu pot fi transformate în numerar înainte de termen;
- sume atrase cu durata iniţială mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile şi care
nu pot fi transformate în numerar înainte de termen fără o notificare prealabilă;
- sume atrase cu durata iniţială mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile şi care
pot fi transformate în numerar înainte de termen cu plata unor penalizări;
- garanţii cu obligaţii de plata în cadrul instrumentelor financiare derivate;
- împrumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere mai mare de 2
ani;
- titluri de împrumut nenegociabile, emise de instituţia de credit raportoare, cu
maturitatea la emitere mai mare de 2 ani, emise în forma materializată sau
dematerializată;
- datorie subordonata atrasă de instituţia de credit raportoare sub formă de depozite
sau împrumuturi cu durata iniţială mai mare de 2 ani;
III.Depozite rambursabile după notificare - depozite netransferabile, fără un termen
de rambursare stabilit la încheierea contractului, care nu pot fi transformate în numerar
decât după expirarea perioadei notificate sau care pot fi transformate în numerar înainte
de expirarea perioadei notificate numai cu plata unor penalităţi ori cu alte costuri
suplimentare semnificative din partea clientului.
Această categorie include depozite care, deşi legal pot fi lichidate la cerere, sunt
supuse unor penalizări şi restricţii în concordanţă cu reglementările în materie (se includ
în categoria „la cel mult 3 luni inclusiv"). În această categorie sunt cuprinse şi conturile
de investiţii fără perioada notificată sau durata iniţială convenită, dar care au fixate
restricţii la retrageri (clasificate ca depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3
luni);
a) depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv:
- sume plasate fără durata iniţială convenită, care pot fi retrase numai după cel mult
3 luni de la notificare inclusiv;
- depozite de economii la vedere netransferabile şi alte tipuri de depozite care, deşi
pot fi debitate la cerere, sunt supuse în acest caz unor penalizări;
- sume plasate cu durata iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere
înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel mult 3 luni inclusiv;
b) depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni şi mai puţin de 2 ani
inclusiv:
- sume plasate fără durata iniţială convenită, care pot fi retrase numai după mai
mult de 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani de la notificare; dacă este permisă încălcarea
perioadei notificate, deponentul va plăti o penalitate;

346

DREPT BANCAR

- conturi de investiţii fără perioada notificată sau durata iniţială convenită, dar care
au fixate restricţii la retrageri;
- sume plasate cu durata iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere
înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel puţin 3 luni, dar nu mai
mult de 2 ani;
c) depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani:
- sume plasate fără durata iniţială convenită, care pot fi retrase numai după 2 ani de
la notificare; dacă este permisă încălcarea perioadei notificate, deponentul va plăti o
penalitate;
- conturi de investiţii fără perioada notificată sau durata iniţială convenită, dar care
au fixate restrictii la retrageri;
- sume plasate cu durata iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere
înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel puţin 2 ani;
d) împrumuturi din operaţiuni repo - contrapartida numerarului primit în schimbul
titlurilor/aurului vândute/ vândut de instituţiile de credit la un anumit preţ, cu
angajamentul ferm de a răscumpara aceleaşi titluri de valoare (sau similare)/aur la o dată
ulterioară prestabilită şi la un preţ fixat.
Sumele primite de instituţiile financiare monetare în schimbul titlurilor/aurului
transferate/transferat unui terţ ("cumpărătorul temporar") se includ în această categorie
numai dacă există angajamentul ferm şi nu doar opţiunea de răscumpărare. Aceasta
implică păstrarea dreptului de proprietate asupra titlurilor/aurului de către vânzător pe
parcursul operaţiunii, fapt pentru care, în acest caz, transferul legal de proprietate nu este
un element relevant pentru a decide modalitatea de tratare a operaţiunilor de tip repo. În
cazul în care cumpărătorul temporar vinde activele care fac obiectul contractului repo,
această vânzare trebuie înregistrată ca o tranzacţie definitivă cu titluri/aur şi evidenţiată în
bilanţul cumpărătorului temporar ca o poziţie negativă în portofoliul de titluri/aur.
Următoarele categorii ale operaţiunilor de tip repo sunt structurate astfel încât să
întrunească cerinţele necesare pentru tratarea împrumuturilor colateralizate. Sunt
considerate împrumuturi din operaţiuni repo următoarele sume primite de instituţiile de
credit în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui terţ:
- sume primite în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui
terţ sub forma acordurilor de răscumpărare;
- sume primite în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui
terţ sub forma împrumuturilor de titluri (colateralizate cu numerar);
- sume primite în schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui
terţ sub forma acordurilor de vânzare/răscumpărare.
Bonurile de casă1 constituie titluri la purtător, la ordin sau nominative, transmisibile
în modalităi corespunzătoate, reprezentând fondurile depuse în bancă, prin care aceasta se
obligă să restituie sumele primite la un termen fix.
Certificatele de depozit reprezintă titluri negociabile sau nenegociabile pe termen
scurt, emise de băncile comerciale, precizând că o anumită sumă de bani a fost depusă la
emitent. Au scadenţe care variază de la câteva săptămâni la câţiva ani şi pot avea orice
valoare nominală. Putem număra printre avantajele lor faptul că cele mai multe bănci
1

Ion Turcu, op. cit, p. 11 şi urm.; Dan Drosu Şaguna, Monica Amalia Raţiu, Drept bancar, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2007, p. 180 şi urm.
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permit răscumpărarea lor înainte de scadenţă, fără a percepe penalizări. În această situaţie,
dobânda bonificată se calculează pentru perioada scursă de la momentul cumpărării şi
până la momentul vânzării certificatului. Un alt avantaj îl constituie faptul că certificatul
de depozit poate fi folosit pentru garantarea creditelor, precum şi pentru instrumentele
financiare derivate (forward pe cursul de schimb, swap pe devize, swap pe rata dobânzii).
Libretele de economii1 furnizează un serviciu de casierie restrâns, nepermiţând şi
eliberarea de cecuri , ci doar retragerea de numerar sau efectuarea de viramente din sau în
alt cont aparţinând aceluiaşi titular. Operaţiunile sunt înscrise în libretul eliberat
titularului.
Clauza de împuternicire2 reprezintă un mandat prin care titularul depozitului
nominativ îl dă unei persoane de a ridica suma de bani depusă. Aceasta a fost definită
drept o procură specială (act unilateral) care are la bază raporturile de mandat dintre părţi
şi serveşte, în relaţia cu depozitarul, pentru dovada puterilor conferite mandatarului.
Efectele depozitului bancar3. Unul din principalele efecte ale depozitului bancar îl
constituie transferul proprietăţii, în sensul că deponentul pierde proprietatea asupra sumei
depuse şi dispune de un drept de creanţă asupra banilor respectivi
De asemenea, restituirea fondurilor are loc conform art. 1609 C. Civ.: aceasta are
loc prin returnarea fondurilor fie deponentului însuşi, fie reprezentantului său, fie unui
terţ indicat de către deponent băncii.
În caz de deces al deponentului, suma depusă se poate restitui doar eredelui4. În
această situaţie, băncii îi revine obligaţia de a verifica dacă persoana respectivă deţine
această calitate.
În ceea ce priveşte locul şi momentul restituirii, dreptul comun spune că aceasta se
face, dacă prin contract nu se arată locul, la locul unde se află lucrul depozitat. În ceea ce
priveşte depozitul bancar, returnarea depozitului are loc la locul unde s-a efectuat
depozitul şi în momentul în care acest lucru este solicitat
Obligaţiile depozitarului5. Din momentul depunerii banilor, banca suportă riscul
pieirii fortuire şi răspunde de prejudiciile cauzate titularilor de depozit în cazul eliberării
sau înregistrării greşite, din culpa personalului său, a sumelor depuse.
Depozitul bancar şi depozitul din dreptul comun6. Moneda reprezintă un bun
fungibil care nu poate fi restituit decât în echivalent, ceea ce oferă depozitului bancar un
caracter neregulat.
Depozitul din dreptul comun este un contract esenţial gratuit7, în timp ce în cazul
depozitului bancar, depozitarul nu păstrează banii depuşi, ci este autorizat să îi folosească,
în timp ce în cazul depozitului din dreptul comun, depozitarul nu poate să se folosească
de lucrul depus fără permisiunea expresă sau tacită a deponentului8.
1

Conform art. 9 din Legea nr. 66/1996 privind organizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni în
societate bancară pe acţiuni (în prezent abrogată de OUG nr. 42/2005), denumirea de "libret de economii" se
foloseşte exclusiv de către CEC.
2
F. Deak, op. cit. p. 100.
3
François Grua, op. cit., p. 125
4
Art. 1611 C. Civ.
5
F. Deak, op. cit., p. 114.
6
F. Grua, op. cit., p. 121.
7
Art. 1593 Codul civil.
8
Art. 1602 Codul civil.
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Depozitul în bancă poate fi la termen (plătibil la un termen prestabilit), în timp ce,
în cazul depozitului din Codul Civil este de esenţa contractului ca lucrul să fie remis
depunătorului imediat ce acesta îl reclamă, chiar dacă s-ar fi stipulat prin contract un
anume termen pentru restituirea acestuia1.
Garantarea depozitelor. În legislaţia română, garantarea depozitelor se realizează
de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înfiinţat prin Ordonanţa nr.
39/1996. Acesta garantează depozitele depuse la instituţiile de credit autorizate şi
efectuează plăţile sub forma compensaţiilor către persoane fizice, persoane juridice ori
entităţi fără persoanlitate juridică, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite de legislaţia
specifică.
Legislaţia franceză nu garantează următoarele tipuri de depozite2:
- depozitele care decurg din operaţiuni pentru care s-a pronunţat o condamnare
penală definitivă împotriva deponentului pentru o infracţiune de spălare a banilor
conform articolelor 222-38, 334-1 sau 334-2 din Codul penal sau cu art. 415 din Codul
vamal
- depozitele pentru care deponentul a obţinut, din partea instituţiei de credit, cu titlu
individual, dobânzi şi avantaje financiare care au contribuit la agravarea situaţiei
financiare a instituţiei respective
- depozitele nenominative (ex. bonurile anonime), altele decât sumele datorate în
reprezentarea mijloacelor de plată de orice natură emise de instituţiile de credit
- titlurile de creanţă negociabile (de ex. certificatele de depozit, bonurile pe termen
mediu mobilizabile, definite în art. L 213, alin. 1 şi următoarele din Codul monetar şi
financiar)
- depozitele calificate drept „alte titluri de creanţă” (de ex. obligaţiuni) emise de
către instituţia de credit şi angajamentele care decurg din acceptarea biletelor la ordin
- depozitele în devize, altele decât cele ale statelor din Spaţiul Economic European
- elementele de pasiv (ex. acţiuni şi titluri subordonate)
- depozitele asociaţilor personal responsabili şi ale comanditarilor care deţin acţiuni
ce reprezintă cel puţin 5% din capitalul instituţiei de credit, administratorilor, membrilor
consiliului de supraveghere, precum şi ale altor deponenţi care au aceleaşi calităţi în alte
societăţi ale grupului
- depozite ale unor terţe persoane fizice care acţionează în numele persoanelor
menţionate în paragraful anterior
- depozitele organismelor de plasament colectiv (Sicav, FCP)
- depozitele organismelor de pensionare şi ale fondurilor de pensii.
De asemenea, în art. 5 se precizează că plafonul de indemnizaţie pe deponent este
de 70.000 Euro3. Acest plafon este mult superior celui menţionar în legislaţia europeană,
care prevede un minim de garantare de 20.000 Euro.
1

Art. 1616 Codul civil.
Regulamentul n° 99-05-14 din 23 septembrie 1999 şi n° 2002-04 din 15 iulie 2002 cu privire la
garanţia depozitelor sau a altor fonduri rambursabile primite de către instituţiile de credit cu sediul social în
Franţa, precum şi în Principatul Monaco, art. 3.
3
În România, începând cu 1 ianuarie 2007, plafonul de garantare a fost majorat de la 15.000 la 20.000
Euro.
2
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La nivel european, protecţia depozitelor este asigurată prin Directiva 94/19/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994, modificată prin Directiva
2005/1/CE. În prezent, se discută la nivel european modificarea legislaţiei privitoare la
garantarea depozitelor bancare, Comisia Europeană a publicat, sub forma unui comunicat,
punctul său de vedere cu privire la modernizarea legislaţiei comunitare actuale referitoare
la sistemele de garanţie a depozitelor. Comisia estimează că regulile în vigoare sunt
suficiente pentru moment, dar că anumite măsuri de autoreglare pot fi luate pentru
ameliorarea funcţionării transfrontaliere a sistemelor în Uniunea Europeană1. O refacere
radicală este considerată prematură în acest stadiu, pe când deciziile cu privire la o mai
mare convergenţă a regulilor şi practicilor naţionale depind de discuţiile mai generale cu
privire la gestionarea crizelor2.

Secţiunea 7
Contractul de factoring
Definiţie. Contractul de factoring constituie un contract încheiat între o parte
(furnizor) şi o altă parte, întreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul
cedează cesionarului creanţele născute din contracte de vânzare de mărfuri încheiate între
furnizor şi clienţii săi.
Doctrina franceză3 defineşte factoringul ca fiind tehnica prin care un client,
aderentul sau furnizorul, transmite creanţele sale unei societăţi de factoring numită factor
– instituţie de credit supusă regulilor Codului monetar şi financiar, care, în schimbul unei
remuneraţii, se obligă să le recupereze de la debitori, garantând executarea lor chiar în
cazul imposibilităţii de plată din partea debitorului, şi să achite anticipat, în tot sau în
parte, creanţele transferate.
Reprezentând o emanaţie a dreptului anglo-saxon, contractul de factoring a
îndeplinit o funcţie importantă în dezvoltarea comerţului internaţional.4 Factoringul
constituie o tehnică financiară având o strânsă legătură cu sectorul bancar; în prezent,
aproape toate ramurile industriei pot profita de relaţiile de factoring, cele mai populare
fiind industria textilă, producătorii de echipament industrial şi de birou, electronice şi
alimentele procesate.
Sediul materiei se regăseşte, pe plan internaţional, în
a) Convenţia UNIDROIT privind contractul internaţional de factoring încheiată la
Ottawa în 1988
b) Convenţia de la Roma 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale
c) Convenţia ONU de la New York 2001 privind cesiunea de creanţă în comerţul
internaţional
1

De exemplu, există diferenţe importante în nivelul de garanţie oferit deponenţilor (de la 14.481 Euro
în Letonia la 103.291 Euro în Italia), precum şi diferenţe importante în maniera în care sistemele de garanţie
finanţează indemnizaţiilor lor către deponenţi (finanţare ex post, versus finanţare ex ante).
2
Comunicatul de presă al Comisiei disponibil pe
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/comm9419_fr.pdf.
3
Thierry Bonneau, op. cit., p. 373
4
Convenţia UNIDROIT privind contractul internaţional de factoring, Ottawa 1988, Preambul.
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În legislaţia naţională, următoarele acte normative cuprind menţiuni referitoare la
contractul de factoring :
a) Ordonanţa de Urgenţă 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a
pierderilor din economie
b) Legea nr. 151/1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
c) Anexa la Ordinul 1418/1997 al ministrului de stat, al ministrului finanţelor şi al
guvernatorului BNR privind planul de conturi pentru societăţile bancare şi normele
metodologice de utilizare a acestuia
d) Legea 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
Contractul de factoring era reglementat în legislaţia română în OUG 10/19971 în art.
2 lit. b) „factoring este un contract încheiat între o parte, denumită aderent, furnizoare de
mărfuri sau prestatoare de servicii, şi o societate bancară sau o instituţie financiară
specializată, denumită factor, prin care aceasta din urma asigură finanţarea, urmărirea
creanţelor şi protecţia riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de
vânzare sau de gaj, creanţele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii
pentru terţi.” Factoringul era considerat în mod greşit în ordonanţa respectivă ca fiind un
instrument de plată2. Definiţia furnizată mai sus confundă contractul de factoring cu
contractul comercial de gaj.
Prin Legea nr. 151/1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie se
îndreaptă eroarea menţionată anterior, enumerându-se printre instrumentele de plată doar
cambia şi biletul la ordin, contractele de factoring şi forfetare nemaifiind calificate drept
instrumente de plată.3
Un alt act legislativ în care este menţionat contractul de factoring este Legea
469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale în care factoringul
şi forfetarea sunt considerate în mod corect drept mecanisme de mobilizare a creanţelor ,
iar contractul de factoring este definit ca „un contract încheiat între o parte, denumită
aderent, furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii, şi o societate bancară sau o
instituţie financiară specializată, denumită factor, prin care aceasta din urmă asigură
finanţarea, urmărirea creanţelor şi prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul
cedează factorului, cu titlu de vânzare, creanţele născute din vânzarea de bunuri sau
prestarea de servicii pentru terţi”. Aceasta constituie singura definiţie legală în vigoare
care defineşte în mod corect operaţiunea factoring ca fiind o preluare de creanţe născute
din vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii către terţi în proprietate de către factor
de la aderent, respectiv o cesiune de creanţă, şi nu drept garanţie a unei obligaţii de plată,
asumată anterior4.
1

În prezent, această ordonanţă este abrogată.
A se vedea Lucian Săuleanu, Drept bancar, Editura Sitech, Craiova, 2007, pp. 442-448, cu privire la
enumerarea instrumentelor de plată (ordinul de plată, cecul, cambia, instrumentele de plată electronică) care
constituite mecanisme care conduc la efectuarea unor plăţi rapide, eficiente şi sigure.
3
Legea 151/1997 a fost publicată în M. Of. nr. 172 din 28 iulie 1997.
4
Pentru o analiză detaliată cu privire la legislaţia naţională în acest domeniu, a se vedea Brânduşa
Vartolomei, Contractul de factoring, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2006, cap. VI, p. 224.
2
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Trebuie să avem în vedere, de asemenea, şi capitolul VI „Regimul juridic al
garanţiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/19991 privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, art. 85:
„(1) Când bunul afectat garanţiei, constând într-o creanţă bănească, este cesionat,
cesionarul trebuie să notifice cesiunea, în scris, debitorului cedat. Notificarea se poate
face fie prin act sub semnătură privată, fie prin intermediul instanţei, sau printr-un act
autentificat de notarul public. Notificarea trebuie să facă menţiune despre creanţa cedată,
suma de plată, numele sau, modul şi locul plăţii.
(2) Din momentul în care debitorul primeşte notificarea, acesta se poate elibera de
obligaţie numai prin efectuarea plăţii către cesionar în modul indicat în notificare.
(3) Cu toate acestea, dacă debitorul cere ca cesionarul să prezinte dovada cesiunii,
iar acesta nu o face în termen de 15 zile de la data cererii, debitorul poate să continue
efectuarea plăţilor către cedent.
(4) Dovada cesiunii se poate face prin copia certificată de pe contractul de cesiune,
sau de pe contractul de garanţie, ori prin copia de pe înregistrarea cesiunii la arhivă”.
Factoringul ca varietate a cesiunii de creanţă. Cesiunea de creanţă constituie o
convenţie prin care un creditor (cedent) transmite o creanţă a sa unei alte persoane
(cesionar). Debitorul creanţei transmise (cedate) poartă denumirea de debitor cedat.
Contractul de factoring constituie un contract complex, înglobând atât o cesiune de
creanţă, cât şi o subrogare convenţională care este consimţită de creditor; astfel, acesta
constituie o varietate a cesiunii de creanţă, reglementată în dreptul civil, care este dreptul
comun în materie. În acest sens, în situaţia în care prevederile în materie comercială sunt
lacunare, se aplică dispoziţiile existente în dreptul comun.
În ceea ce priveşte cesiunea de creanţă, notificarea subrogării se face de către
aderent debitorului său pentru a-i fi opozabilă sau pentru a se obţine acceptul acestuia, în
timp ce în cazul operaţiunilor de factoring notificarea se efectuează numai pentru a-l
înştiinţa că plata trebuie efectuată doar către factor.
În cazul factoringului, factorul devine proprietarul creanţelor transmise şi preia de
la aderent sarcina încasării creanţelor, preluând în acelaşi timp şi riscurile legate de
insolvabilitatea debitorilor sau al neachitării creanţelor la scadenţă.
Creanţa care constituie obiectul contractului de factoring trebuie să se nască
dintr-un contract de vânzare-cumpărare sau dintr-un contract de prestări servicii încheiat
cu debitorul, în timp de creanţa care face obiectul cesiunii de creanţă poate fi de orice tip
(existând, însă, unele creanţe incesibile, cum ar fi pensia de întreţinere2).
Cesiunea de creanţă se poate face fie cu titlu gratuit, fie cu titlu oneros (de exemplu,
contractul de donaţie3); în ceea ce priveşte operaţiunile de factoring, aceasta operează
numai cu titlu oneros.
Creanţa este exprimată printr-un titlu (factură) în cazul contractului de factoring, în
timp ce în cazul cesiunii de creanţă creanţa este exprimată. Notificarea cesiunii se poate
face în cazul cesiunii de creanţă doar prin intermediul executorului judecătoresc4, în timp
1

Publicată în M. Of. 236 din 27 mai 1999.
Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ed. a 8-a,
Bucureşti, Ed. All Beck, 2002, p. 377
3
Francisk Deak, op. cit., p. 223
4
Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, op. cit., p. 379
2
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ce în cazul contractului de factoring notificarea debitorului poate fi făcută prin orice
mijloc: scrisoare, fax etc.1.
Avantajele factoringului. Factoringul evită primirea plăţii la diferenţă de câteva
săptămâni sau chiar luni după livrare.
Această tehnică bancară are avantajul că determină creşterea vânzărilor pe pieţele
străine prin oferirea unor termeni competitivi de vânzare.
De asemenea, ea oferă un nivel de protecţie adecvat în vederea diminuării
beneficiului nerealizat pentru clienţii din străinătate.
Comisioanele plătite factorului se bazează pe volumul de vânzări, astfel încât costul
fluctuează în funcţie de vânzări, scăzând costurile de operare în timpul perioadelor de
vânzări reduse.
Prin intermediul factoringului, se asigură lichidităţi pentru mărirea capitalului
rulant, importatorii nu trebuie să deschidă o scrisoare de credit şi se oferă o putere mărită
de cumpărare fără blocarea liniilor de credit existente.
Participanţii la operaţiunea de factoring sunt aderentul, factorul şi debitorul
cedat.
Aderentul2 reprezintă un comerciant (persoană fizică sau persoană juridică) care
efectuează acte de comerţ constând în producerea şi comercializarea de mărfuri, sau
numai comercializarea de mărfuri – în nume şi pe cont propriu, sau prestări de servicii.
Majoritatea aderenţilor sunt societăţi comerciale.
Factorul – poate fi numai o persoană juridică având calitatea de comerciant.
Factorul trebuie să fie o instituţie de credit sau o societate comercială specializată,
autorizată conform condiţiilor legislaţiei naţionale. Legea bancară nr. 58/19983 în art. 11
lit. b) enumera, printre activităţile permise băncilor, şi operaţiunile de factoring. De
asemenea, factori mai pot fi şi instituţiile financiare nebancare menţionate în Ordonanţa
nr. 28/20064 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale. La nivel mondial, în
majoritatea ţărilor dezvoltate, factorii se constituie sub forma companiilor de factoring,
care reprezintă societăţi comerciale specializate5.
Debitorul cedat poate să fie orice comerciant, persoană fizică sau persoană juridică.
Nu este debitor cel care-şi procură mărfurile şi serviciile în calitate de consumator final
cu titlu personal, pentru uz personal şi nici cel care nu are calitatea de comerciant.
Clasificarea operaţiunilor de factoring. În practică se întâlnesc următoarele tipuri
de factoring:
Din punctul de vedere al momentului achitării creanţelor cumpărate de la aderent şi
a serviciilor suplimentare oferite acestuia există:
1
Convenţia de la Ottawa, art. 1: "b) o notificare în scris cuprinde, de asemenea, telegramele, faxul, la
fel ca şi orice alt mijloc de telecomunicaţii de natură să lase o urmă materială".
2
Brânduşa Vartolomei, op. cit., pp. 48-53.
3
În prezent, abrogată prin OUG nr. 99/2006.
4
Publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 31 ianuarie 2006.
5
În România, există o singură societate specializată de factoring, şi anume Compania de Factoring
IFN S.A., ai cărei acţionari majoritari sunt Banca Transilvania şi Intermarket Bank AG Austria (una din cele
mai mari companii austriece specializate în finanţarea de creanţe). Aceasta oferă trei servicii de bază, şi
anume finanţarea facturilor, gestiunea creanţelor, ce include administrarea creanţelor, managementul
debitorilor şi colectarea creanţelor la scadenţă, precum şi protecţia împotriva riscului de neplată
(www.companiadefactoring.ro).
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- factoring tradiţional, clasic (old line factoring)- plata creanţelor cesionate de
aderent se face de către factor în momentul acceptării acestora, în momentul în care
factorul intră în posesia lor; astfel, îşi asumă finanţarea şi gestionarea creanţelor preluate,
precum şi asumarea riscului de neplată
- factoring la scadenţă (maturity factoring)- factorul plăteşte facturile la momentul
scadenţei acestora, asumându-şi gestionarea facturilor şi riscul de neplată a acestora de
către debitorii cedaţi
- factoring de agent (agency factoring1) – factorul cumpără creanţele aderentului,
după ce le acceptă le plăteşte anticipat, preia riscul de neplată din partea debitorilor;
gestiunea creanţelor rămâne însă în sarcina aderentului. Acesta va urmări plata facturilor
şi o va încasa de la debitori, în nume propriu, remiţând-o de îndată factorului. Aderentul
de comportă ca un intermediar, agent2, al factorului.
Din punctul de vedere al confidenţialităţii operaţiunii există:
- factoring închis (scontare confidenţială a facturilor) – acest tip de factoring oferă
clientului posibilitatea de a păstra confidenţialitatea cu privire la faptul că a apelat la un
factor
- factoring deschis prin intermediul căruia aderentul cedează factorului toate
creanţele, notificând debitorii în acest sens.
Din punctul de vedere al dreptului de regres pe care banca îl poate exercita asupra
aderentului, există:
- factoring cu regres (factoring with recourse) - în caz de neplată, factorul îşi va
recupera sumele neîncasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres, prin
debitarea contului curent al aderentului sau prin valorificarea garanţiei
- factoring fără regres (non-recourse factoring) - factorul plăteşte aderentului
contravaloarea acceptată a facturii sau facturilor, o parte imediat după emitere şi restul în
termen de un anumit număr de zile de la data scadenţei facturii, chiar dacă nu încasează
(total sau parţial) una sau mai multe dintre facturi. În intervalul respectiv de zile de la
scadenţa facturii(lor), banca încearcă să recupereze sumele de la debitor sau, eventual, de
la societatea de asigurare-reasigurare la care s-a asigurat împotriva riscului de neîncasare.
Factorul nu se îndreaptă către aderent în vederea recuperării contravalorii facturilor,
neavând drept de regres asupra acestuia.
Din punctul de vedere al participanţilor la operaţiunea de factoring, putem deosebi
între
- factoring intern – în acest caz, nu putem vorbi despre un contract comercial
internaţional; acesta se desfăşoară pe teritoriul aceleiaşi ţări, în cadrul acestei operaţiuni
intervenind un singur factor;
- factoring internaţional – acest tip de factoring presupune existenţa unui contract
comercial internaţional, în cadrul operaţiunii intervenind doi factori (factorul de export şi
cel de import). Factorul de export achiziţionează creanţele exportatorului (numit şi
aderent) asupra importatorului, cedându-le apoi factorului de import.
1

Thierry Bonneau, op. cit., p. 373
Bowles, Mallor, Barnes, Phillips, Lagvardt, Law of Commercial Transactions and Business
Associations: conceps and cases, Irwin Publishing House, 1995, p. G-2: "agency – a legal relationship in
which an agent acts under the direction of a principal for the principal's benefit".
2
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Distingem, de asemenea, factoring de tip back-to-back; aceasta constituie o formă
specifică companiilor care îşi derulează operaţiunile de export prin intermediul unor
subsidiare al căror capital şi resurse administrative sunt reduse pentru că acestea se
bazează exclusiv pe suportul financiar şi administrativ al companiei
mamă/exportatorului1.
Caracterele juridice ale contractului de factoring. Contractul de factoring este un
contract nenumit fiindcă, deşi utilizat frecvent în practică, nu este reglementat în nicio
lege specială în legislaţia română. De asemenea, contractul de factoring reprezintă un
contract complex, întrucât cuprinde atât o cesiune de creanţă, cât şi o subrogare
convenţională consimţită de creditor2
Contractul de factoring este un contract cu titlu oneros, factorul percepând pentru
fiecare operaţiune de factoring un comision de finanţare la valoarea plafonului stabilit
între factor şi aderent şi un comision de factoring stabilit de comun acord cu aderentul
Contractul de factoring este un contract sinalagmatic deoarece ambele părţi îşi
asumă obligaţii reciproce pe toată perioada de derulare a contractului de factoring. Acesta
constituie, de asemenea, un contract accesoriu, întrucât existenţa sa nu este una izolată, ci
este determinată de raporturile preexistente între aderent şi debitor, raporturi din care iau
naştere creanţele ce sunt cesionate în favoarea factorului; factoringul presupune o
convenţie prealabilă încheiată între factor şi aderent care va fi executată prin intermediul
diferitelor operaţiuni de factoring3.
Contractul de factoring este consensual deoarece presupune validitatea
consimţământului. În practica bancară, contractul de factoring se încheie numai în formă
scrisă
Contractul de factoring este cu executare succesivă, stabilindu-se un plafon între
aderent şi factor, aderentul cesionând factorului creanţele pe care le are asupra debitorului
în cuantumul respectiv, creanţe dovedite prin facturi acceptate de debitor
Acest tip de contract este intuitu personae, factorul acceptând aderentul după o
verificare serioasă a bonităţii acestuia
De asemenea, acesta este un contract de adeziune, clauzele contractului fiind
stabilite de către factor şi impuse aderentului care are numai posibilitatea de a le accepta
sau nu (posibilitatea de negociere există doar într-o mică măsură în ceea ce priveşte
includerea unei clauze compromisorii sau modificarea duratei4).
Derularea contractului internaţional de factoring. Dacă creanţele cedate în
virtutea unui contract de factoring s-au născut dintr-un contract de vânzare de mărfuri
între un furnizor şi un debitor care îşi au sediul în state diferite, atunci avem de-a face cu
o operaţiune de factoring internaţional. Astel, exportatorul semnează un contract de
factoring, cedând toate creanţele unui factor de export. Factorul devine, astfel, responsabil
de toate aspectele operaţiunii de factoring.
1

Gh. Caraiani, R. Andreica, R. Mustea, Factoringul în comerţul internaţional, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2004, p. 50.
2
Cesiunea de creanţă este reglementată în Codul civil, cap. VIII "Despre strămutarea creanţelor şi
altor lucruri necorporale", art. 1391-1404, iar subrogarea convenţională consimţită de creditor este
reglementată în cap. VIII "Despre plată", art. 1107.
3
Pascal Ancel, op. cit., p. 159.
4
Brânduşa Vartolomei, op. cit., p. 42.
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Factorul de export alege un factor de import în ţara în care bunurile vor fi livrate.
Creanţele sunt cedate factorului de import.
În acelaşi timp, factorul de import efectuează cercetări cu privire la reputaţia
cumpărătorului bunurilor exportatorului în ceea ce priveşte rambursarea datoriilor şi
deschide linii de credit. Acest lucru permite cumpărătorului să efectueze o comandă în
termeni de cont curent fără a deschide linii de credit.
După livrarea bunurilor, factorul de export poate avansa până la 80% din valoarea
facturii către exportator.
Imediat ce vânzarea a avut loc, factorul de import încasează întreaga valoare a
facturii la maturitate şi este responsabil de transmiterea swift a fondurilor către factorul de
export care, apoi, plăteşte exportatorului suma restantă.
Dacă după 90 zile de la data scadenţei o factură aprobată rămâne neplătită, factorul
de import va plăti 100% din valoarea facturii sub garanţie.
În situaţia în care există o clauză a contractului de factoring care prevede cesiunea
creanţelor existente sau viitoare, aceasta este valabilă, chiar în absenţa desemnării
individuale a acestora, dacă în momentul încheierii contractului sau la naşterea acestora
ele sunt determinabile1.
O clauză a contractului de factoring în virtutea căreia sunt cedate creanţele
viitoare operează transferul acestora către cesionar, din momentul naşterii lor, fără a fi
nevoie de un nou act de transfer2.
Cesionarea creanţei de către furnizor cesionarului poate fi realizată în pofida
oricărei convenţii între furnizor şi debitor care ar interzice o asemenea cesiune. Aceste
dispoziţii nu aduc atingere niciunei obligaţii de bună-credinţă care revine furnizorului faţă
de debitor, sau oricărei răspunderi a furnizorului faţă de debitor, în baza unei cesiuni
realizate cu încălcarea clauzelor contractului de vânzare de mărfuri.
Totuşi, cesiunea menţionată nu are efect cu privire la debitorul care, în momentul
încheierii contractului de vânzare de mărfuri, îşi are sediul într-un stat contractant care a
făcut o declaraţie conform căreia o cesiune efectuată conform dispoziţiilor paragrafului de
mai sus nu produce efecte cu privire la debitorul care la încheierea contractului de
vânzare de mărfuri îşi are sediul în acest stat.
Numai în raporturile dintre părţile la contractul de factoring contractul poate să
devină valabil, transferul direct sau printr-un nou act, în tot sau în parte, a drepturilor
furnizorului provenind din vânzarea de mărfuri, inclusiv beneficiul oricărei dispoziţii din
contractul de vânzare de mărfuri ce-i rezervă acestuia proprietatea asupra mărfurilor sau îi
conferă orice altă garanţie.
În situaţia în care notificarea în scris a cesiunii îndeplineşte următoarele cerinţe: a
fost făcută debitorului de către furnizor sau de către cesionar, în temeiul unei
împuterniciri conferite de către furnizor, precizează suficient creanţele cedate şi
cesionarul căruia sau în contul căruia debitorul trebuie să facă plata şi priveşte creanţele
care iau naştere dintr-un contract de vânzare de mărfuri încheiat fie înainte, fie în
momentul în care notificarea a fost făcută, debitorul este ţinut să plătească cesionarului. O
excepţie în acest sens o constituie situaţia în care acesta a avut cunoştinţă de un drept de
preferinţă.
1
2

Art. 5 a), Convenţia de la Ottawa.
Art. 5 b), Convenţia de la Ottawa.
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În cazul în care cesionarul promovează contra debitorului o cerere de plată a unei
creanţe rezultând din contractul de vânzare de mărfuri, acesta din urmă poate invoca
contra cesionarului orice mijloace de apărare derivând din contract, pe care le-ar putea
opune dacă cererea ar fi fost făcută de furnizor.
De asemenea, debitorul poate să exercite împotriva cesionarului orice drept de
compensaţie cu privire la drepturile sau acţiunile existente contra furnizorului în favoarea
căruia creanţa s-a născut şi pe care îl poate invoca în momentul în care notificarea în scris
a cesiunii a fost făcută după cum se precizează în paragraful anterior.
Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a contractului de
vânzare de mărfuri nu permite debitorului să recupereze plata pe care a făcut-o
cesionarului, dacă are la dispoziţie o acţiune în restituirea sumelor plătite furnizorului.
Totuşi, debitorul care are la dispoziţie o astfel de acţiune contra furnizorului poate
recupera plata pe care a făcut-o cesionarului în măsura în care:
a) cesionarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a plăti furnizorului creanţele cedate sau
b) cesionarul a plătit la momentul la care avea cunoştinţă de neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare sau cu întârziere de către furnizor a contractului de vânzare
având legătură cu mărfurile pentru care a primit plata de la debitor.
Clauzele specifice ale contractului de factoring1. Cele două clauze specifice ale
contractului de factoring sunt clauza de exclusivitate şi clauza de globalitate.
Clauza de exclusivitate presupune obligaţia aderentului de a prezenta numai
factorului toate facturile sale înglobând creanţele asupra debitorilor, factorul având
posibilitatea de a accepta numai facturile care prezintă un grad sporit de certitudine
privind plata lor la scadenţă de către debitori.
Clauza de globalitate este clauza conform căreia aderentul cedează factorului
totalitatea creanţelor sale. Aceasta are ca scop evitarea situaţiei în care aderentul cedează
factorului doar creanţele incerte, cele dificil de recuperate, şi recuperează el însuşi
creanţele certe, economisind comisionul de factoring.
Efectele contractului de factoring – trebuie să distingem între efectele pe care le
produce contractul de factoring între părţi şi efectele între factor şi debitorii cedaţi.
Efectele între părţi
Dreptul de creanţă se transferă din patrimoniul aderentului în patrimoniul factorului
păstrându-şi natura, aderentul având obligaţia de a remite factorului la intervalele
convenite facturile din perioadele respective, garanţiile şi documentele justificative,
precum şi declaraţia prin care aderentul transmite factorului în plină proprietate creanţele
reprezentând preţul mărfurilor sau prestaţiilor, furnizate şi acceptate de clienţi, cu
dispoziţia ca plata să se facă direct factorului2.
Data cesiunii creanţelor diferă în funcţie de operaţiunea de factoring: în cazul
factoringului clasic factorul dobândeşte proprietatea creanţelor transmise de aderent
împreună cu toate drepturile şi garanţiile aferente, de la data naşterii creanţei (sau la
câteva zile după aceasta), în timp ce în situaţia factoringului la scadenţă dobândirea
dreptului de proprietate coincide cu data exigibilităţii creanţei.
1
Michel de Juglart, Benjamin Ippolito, op. cit., p. 355; Pascal Ancel, op. cit., p. 159; Thierry Bonneau,
op. cit., p. 374.
2
Oana Ghiţă, Adina Calotă Ponea, Contractul de factoring – modalitate specială de mobilizare a
creanţelor utilizată de instituţiile de credit, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3/2006, pp. 89-94.
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Factorul are dreptul de a percepe comisionul de factoring şi, în anumite cazuri,
comisionul de finanţare. De asemenea, factorul este însărcinat cu păstrarea evidenţei
operaţiunilor de factoring.
Ulterior subrogării, factorul devine singurul creditor, în această calitate putând
intenta acţiunile în plată contra debitorului şi fiindu-i opozabile toate excepţiile inerente
creanţelor născute anterior subrogării. Factorul dobândeşte concomitent cu proprietatea
creanţelor toate drepturile aderentului faţă de debitorii săi, pierzând însă acţiunea în
regres împotriva aderentului plătit, cu excepţia acţiunii în repetiţiune a plăţii nedatorate
pentru inexistenţa totală sau parţială a creanţei1
Efectele faţă de debitorul cedat se produc doar în situaţia în care debitorul cedat
este notificat în acest sens. Notificarea subrogării se face de către aderent debitorului său
pentru a-l înştiinţa că plata trebuie efectuată doar către factor. Pe această cale a notificării
se evită o plată cu bună credinţă către alte persoane.
Factoringul pe plan internaţional. Pe plan mondial, comerţul internaţional este
facilitat şi de organizaţii de profil, cum ar fi Factors Chain International2. FCI a fost
înfiinţată în 1968 ca o organizaţie care reuneşte companii independente de factoring3,
reprezentând în prezent cea mai mare reţea de factoring din lume, reunind 235 factori din
63 de ţări4. Crearea sa a avut ca scop introducerea conceptului de factoring în ţările în
care acest serviciu nu era încă disponibil, precum şi dezvoltarea unui cadru pentru
factoringul internaţional care să permită factorilor din ţara exportatoare şi cea
importatoare să conlucreze.
O altă asociaţie internaţională care are acelaşi obiect de activitate este International
Factors Group5, înfiinţată în 1963, acesta fiind prima asociaţie internaţională a
companiilor de factoring.
Conform unui studiu6 efectuat la nivel european, ţările care au utilizat primele
factoringul sunt Germania şi Finlanda (1959), iar ţara care a introdus cel mai curând
această tehnică este Malta (2006); în 16 ţări membre UE există o asociaţie naţională a
companiilor de factoring (uneori parte dintr-o asociaţie de leasing). În general, numărul
de companii de factoring este relativ stabil în ultimii 5 ani, în timp ce România constituie
o excepţie, statisticile arătând că acest număr a crescut de la 3 la 8 (alături de Polonia şi
Grecia, care au înregistrat şi ele creşteri semnificative în ultimii ani). Numărul total de
companii de factoring din UE era de 316 în 2006 (ţările cu cele mai numeroase companii
fiind Marea Britanie şi Irlanda – 57, Italia – 35, Franţa - 31).
Studiul arată că, din totalul companiilor de factoring, 78,5% constituie sucursale ale
băncilor, 12,5% sunt divizii ale băncilor şi 9% sunt acţionari nebancari, industria de
factoring fiind clar dominată de bănci, care preferă, astfel, să aibă un organism specializat
de factoring.
1

http://factoring.3x.ro/aspectej.php#Efectele
http://www.factors-chain.com
3
Organizaţia are sediul la Amsterdam.
4
Membrii de naţionalitate română ai FCI sunt Banca Comercială Română S.A., BRD - Groupe Société
Générale, Compania de Factoring IFN S.A., ING Commercial Finance IFN S.A., UniCredit Tiriac Bank S.A.
5
Asociaţia are sediul la Bruxelles.
6
Studiul Market analysis on Factoring in EU 25+2 întocmit de către International Factors Group
pentru Fondul European de Investiţii, proiectul JEREMIE disponibil pe www.ifgroup.com.
2
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În ceea ce priveşte modalitatea de plată, 40% constituie finanţarea facturilor (cu sau
fără recurs), 47% factoring cu recurs, 22% fără factoring cu recurs. În termen de cifra de
afaceri în ceea ce priveşte factoring-ul, cea mai mare piaţă o constituie Marea Britanie şi
Irlanda cu 226 miliarde Euro, urmată de Italia şi Franţa, în timp ce România constituie o
piaţă emergentă cu 550 milioane de Euro.
În comparaţie cu factoringul naţional (tradiţional), care este dominant (cu 78%),
factoringul internaţional deţine 22% din cota de piaţă. În ceea ce priveşte reglementările
guvernamentale, doar în 6 ţări există un control direct asupra factoringului (legi separate
de factoring sau în cadrul legislaţiei bancare), şi anume Austria, Franţa, Grecia, Italia,
Portugalia şi Spania. Se relevă, de asemenea, că reglementarea guvernamentală nu este
necesară, întrucât nu există o corelaţie între aceasta şi penetrarea factoringului pe piaţă.
Din moment ce majoritatea companiilor de factoring sunt sucursale sau divizii ale
băncilor, există deja un control indirect din partea mediului bancar.

Secţiunea 8
Contractul de forfetare
Definiţie. Forfetarea reprezintă tehnica bancară prin intermediul căreia se
achiziţionează creanţe de export prin intermediul unei instituţii de finanţare (în această
situaţie, banca are un rol de societate de forfetare) fără regres. Fără regres semnifică
faptul că banca renunţă la dreptul său de regres în acest sens. Exportatorul este
răspunzător pentru îndeplinirea adecvată a contractului, pentru creanţe şi pentru
autenticitatea documentaţiei. Creanţele pot fi cambii, poliţe, scrisori de credit (cu plata la
termen) sau facturi. Cumpărând fără regres aceste creanţe, societatea care forfetează îl
eliberează practic pe exportator de credit şi de riscul de neplată al importatorului care a
cumpărat marfa pe credit. Astfel, prin operaţiunea de forfetare, exportatorul încasează în
numerar contravaloarea mărfurilor vândute şi, totodată, importatorul poate beneficia de
marfa pe care nu o poate plăti imediat.
Putem afirma, astfel, că operaţiunea de forfetare poate fi asimilată unei metode de
finanţare pentru importatori prin transformarea unui credit pe termen scurt în credit pe
termen mediu.
Legea nr. 469/2002 clasifică în mod eronat forfetarea drept „o vânzare de creanţe”,
definind această noţiune drept: „forfetarea este contractul prin care un vânzător sau
prestator de servicii îşi vinde creanţele pe care le are asupra unui cumpărător sau
beneficiar unei societăţi bancare sau unei instituţii financiare specializate, contra unei
taxe de forfetare”.
Forfetarea1 constituie un instrument de finanţare prin intermediul căruia
exportatorul transformă tranzacţia de credit într-o tranzacţie cash decontând creanţele.
Rata de plată se bazează pe evaluarea riscului creanţelor.
1

Londra.

Una din cele mai mari companii de forfetare din lume este London Forfaiting Company, cu sediul în
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Forfetarea este recomandată în cazul clienţilor exportatori care deţin instrumente de
plată la termen emise de partenerii lor sub forma de acreditiv de export cu plata la termen,
bilet la ordin cu plata la termen, cambie cu plata la termen care sunt garantate de catre
stat, garantate sau avalizate de către o bancă comercială, emise sau garantate de
municipalităţi şi emise de companii sau alte entităţi acceptate de către societatea care
forfetează.
Caracterele juridice. Contractul de forfetare este un contract nenumit fiindcă, deşi
utilizat frecvent în practică, nu este reglementat în nicio lege specială în legislaţia
română; de asemenea, acesta este un contract cu titlu oneros, precum şi sinalagmatic
deoarece ambele părţi îşi asumă obligaţii reciproce pe toată perioada de derulare a
contractului de forfetare.
Contractul de forfetare este, de asemenea, consensual deoarece presupune
validitatea consimţământului. În practica bancară, contractul de forfetare se încheie numai
în formă scrisă.
Avantajele exportatorului. Printre avantajele exportatorului se numără eliminarea
riscurilor economice şi politice, eliminarea riscurilor legate de monedă şi de dobândă,
creşterea lichidităţii, externalizarea procedurii de colectare, simplitatea tranzacţiei se
traduce prin factul că documentaţia este, de obicei, concisă şi simplă; de asemenea,
această tehnică eliberează, de obicei, exportatorul de probleme legate de administrare şi
colectare.
Asemănări şi deosebiri între forfetare şi factoring. Legea 469/2002 privind unele
măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale menţionează factoringul şi forfetarea;
aceste două tehnici sunt considerate în mod corect drept mecanisme de mobilizare a
creanţelor. Însă, o diferenţă fundamentală în ceea ce priveşte cele două tehnici de
finanţare o reprezintă faptul că forfetarea are ca obiect creanţele pe termen mediu (până la
5 ani), în timp ce în cazul factoring-ului, factorul cumpără toate creanţele pe termen scurt
O altă diferenţă o constituie faptul că, în cazul factoringului, acesta poate fi cu
regres sau fără regres, în timp ce forfetarea se poate derula doar fără regres.

Secţiunea 9
Contractul de credit furnizor
Definiţie. Contractul de credit furnizor bancar este definit în doctrină1 ca fiind un
credit cu dobândă fixă acordat vânzătorului-furnizor prin scontarea titlurilor de credit
existente şi irevocabile pe care acesta le are asupra cumpărătorului străin.
Tipuri. Acest concept este utilizat în doctrina franceză 2 sub două forme, şi anume
creditul de prefinanţare şi creditul pentru mobilizarea creanţelor pe care le are asupra
cumpărătorului străin.

1
2

J.P. Mattout, op. cit., p. 51.
Pascal Ancel, op. cit., p. 170.
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Creditele de prefinanţare constituie creditele de pregătire a operaţiei de export, fiind
acordate fie pentru o anumită comandă, fie într-o manieră generală pentru finanţarea
operaţiunilor de export (credite globale de exploatare sau credite revolving).
Creditele de mobilizare a creanţelor comerciale constituie operaţiuni de scontare,
care prezintă anumite caracteristici, întrucât creanţa mobilizată este o creanţă asupra unui
debitor străin1. Acestea pot fi pe termen scurt (maxim 18 luni), mediu (între 18 luni şi 5
ani) şi lung (peste 5 ani).
Creditul furnizor constituie o categorie generică ce desemnează un ansamblu de
credite acordate unui exportator2.
Există două tipuri de credit furnizor, şi anume creditul furnizor acordat de către
exportator cumpărătorului străin (un credit commercial cu element de extraneitate) şi
creditul furnizor acordat exportatorului de bănci sau instituţii de credit din ţara acestuia
(credit bancar).
Pentru a acorda acest tip de credit, banca va trebui să obţină de la clientul său,
exportatorul, toate documentele care certifică existenţa şi termenul de scadenţă a
creanţelor : contractele comerciale, facturile acceptate, documentele vamable,
documentele de expediţie etc. Reputaţia şi solvabilitatea cumpărătorului străin sunt
deosebit de importante pentru aprecierea generală a riscului3.
Pentru a fi protejată contra riscurilor, banca va cere furnizorului să asigure creditul
comercial acordat cumpărătorului împotriva riscului de neplată şi să transfere beneficiul
contractului de asigurare în favoarea sa.
În sistemul francez, băncile comerciale solicită garantarea creditelor de către Banca
Franceză de Comerţ Exterior. Toate creditele de tip furnizor acordate prin contracte
semnate într-un interval de 12 luni de la luarea angajamentului vor fi garantate.
Scontarea4 constituie o operaţiune de preluare de către o bancă comercială a unui
titlu de credit de la beneficiarul acesteia înainte de scadenţă, contra plată (suma înscrisă în
titlu, mai puţin taxa de scont) şi ea se realizează prin girarea respectivului titlu de credit.
Creditul furnizor şi cesiunea de creanţă. Deşi este asemănător cu cesiunea de
creanţă, creditul furnizor are o natură juridică diferită : dacă, în cazul cesiunii de creanţă,
creditorul cedent răspunde de existenţa actuală a creanţei şi a accesoriilor sale, în cazul
creditului furnizor, furnizorul rămâne debitor al băncii5.
Creditul furnizor şi forfetarea6. Dacă cumpărătorul nu plăteşte, bancherul are un
drept de regres contra clientului său, exportatorul. Astfel, acesta din urmă suportă riscul
de neplată. În cazul operaţiunii de forfetare, acest risc nu este suportat de exportator,
forgetarea fiind o scontare fără recurs a efectelor comerciale avalizate sau garantate de
către o bancă din ţara importatorului7.

1

Ion Turcu, op. cit. vol. III, p. 46; Simona Petrina Gavrilă, Contractul de asigurare a creditelor pentru
export, Editura Hamangiu 2008, p. 23.
2
Thierry Bonneau, op. cit., p. 414.
3
J. Ferronnière, E. de Chillaz, Les operations de Banque, Dalloz, Paris, 1980, p. 588.
4
Simona Petrina Gavrilă, op. cit., p. 24.
5
Simona Petrina Gavrilă, op. cit., p. 24.
6
Thierry Bonneau, op. cit., p. 414.
7
P. Chareyre, Le forfaitage, une alternative compétitive pour le financement des exportations, Revue
Banque, nr. 476 din octombrie 1987.
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Secţiunea 10
Contractul de credit cumpărător
Definiţie. Creditul cumpărător este definit1 ca fiind un tip de credit prin care o
bancă sau un organism public de credite pentru export, din ţara exportatoare, se angajează
să acorde un împrumut direct cumpărătorului străin, în scopul achiziţionării de către
acesta de bunuri sau servicii de la un furnizor din ţara exportatoare. Astfel, banca va vira
în mod direct în contul exportatorului fondurile împrumutate cumpărătorului străin.
Creaţie a practicii internaţionale, creditul cumpărător reprezintă o finanţare pe
termen mediu sau lung acordată de o bancă din ţara exportatorului (în general, aceea a
furnizorului) unui cumpărător străin. Aceste finanţări beneficiază în Franţa de garanţia
COFACE, care acţionează în numele statului. Cotitatea finanţabilă maximă este de 85%
din partea naţională sau asimilată din contract2.
Aceste finanţări sunt reglementate de regulile supranumite „Acordul cu privire la
creditele de export susţinute în mod oficial”, care stabilesc:
- bunurile eligibile
- cotitatea maximă finanţabilă
- condiţiile creditului: dobândă fixă definită lunar de către OCDE (TICR), durata
de rambursare (de la 2 la 10 ani). Există posibilitatea să se propună o dobândă variabilă ca
alternativă
- punctul de plecare al rambursării creditului (livrare, recepţie provizorie) şi
profilul rambursărilor
- baza de calcul pentru calculul primelor de asigurare a creditului
- un clasament al ţărilor cumpărătoare în funcţie de categoriile de risc (de la 1 la 7).
Creditele cumpărătoare permit clientului final să obţină un împrumut la o dobândă
şi o durată atractive în raportul cu condiţiile pe care le poate obţine pe plan local. Astfel,
creditul cumpărător reprezintă un plus comercial pe care exportatorul îl poate oferi
clienţilor săi străini.
Creditul cumpărător poate fi acordat atât în moneda naţională, cât şi în valută.
Creditul cumpărător acordat în valută poate fi de tip monobloc sau cu plata progresivă.
Creditul cumpărător de tip monobloc se utilizează în momentul îndeplinirii de către
exportator a obligaţiilor comerciale, la prezentarea documentelor justificative. Acest tip d
ecredit poate fi utilizat în mai multe tranşe, pe măsura executării unor obligaţii
contractuale distincte, expres determinate din punct de vedere juridic.
Creditul cumpărător cu plată progresivă serveşte la finanţarea perioadei de
fabricaţie a bunurilor, furnizorul fiind plătit fie la un termen prevăzut în contract (lunar,
semestrial etc), fie la îndeplinirea unui stadiu prevăzut atât în contractul comercial, cât şi
în cel bancar3.

1
Gautier Bordeaux, Le crédit acheteur international – approche française et comparative, Ed.
Economica, Paris, 1995, p. 2
2
Acest tip de finanţare a apărut în Franţa în 1965.
3
S. P. Gavrilă, op. cit., p. 30.
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Secţiunea 11
Contractul de leasing
Definiţie. Contractul de leasing este contractul prin care o parte, denumită
locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra
unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia,
contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing
locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a
cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de
leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin
contract.
În doctrină1 a fost elaborată şi următoarea definiţie: „formă de dare în folosinţă,
contra unei taxe, a maşinilor, utililajelor, mijloacelor de transport şi altor bunuri mobiliare
şi imobiliare, unor întreprinderi care nu dispun de resursele financiare necesare
achiziţionării lor, pe o perioadă determinată, cu condiţii de plată şi utilizare precizate în
contract”.
Leasing-ul îşi are originile în Statele Unite ale Americii prin crearea în anul 1952 a
societăţii United States Leasing Corporation2.
Sediul materiei se regăseşte în Ordonanţa Guvernului nr. 51/1995, republicată în
Monitorul Oficial nr. 9 din 12 ianuarie 2000.
Obiectul contractul de leasing poate avea ca obiect bunuri imobile, precum şi
bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor
pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de
autor.
OG 51/1997 deosebeşte, de asemenea, leasingul financiar de leasingul operaţional,
şi anume leasing financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe
dintre următoarele condiţii:
1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului
din momentul încheierii contractului de leasing;
2. părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transferă
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţă) pe care acesta o are la data la care
opţiunea poate fi exprimată;
4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din
durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este
transferat;
O altă clasificare a leasing-ului este cea în funcţie de obiectul său; astfel, putem
deosebi între contractul de leasing cu privire la un bun mobil şi contractul de leasing cu
privire la un bun imobil.Această clasificare prezintă interes mai ales din perspectiva
1

Dicţionar de relaţii economice internaţionale, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 29
Prof. Dr. Doc. Tudor R. Popescu în Dreptul Comerţului Internaţional, ediţia a 2-a, Editura Didactică
şi Pedagogică – Bucureşti, 1983, menţionează că primele forme de leasing s-au manifestat în SUA în anul
1877 când Bell Telephone Co. a început să închirieze utilizatorilor telefoanele în loc să le vândă.
2

363

CONTRACTELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII BANCARE
1

efectelor speciale care se produc în fiecare caz în parte . În doctrină au mai fost
evidenţiate şi alte clasificări ale leasing-ului2
Leasingul operaţional constituie operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte niciuna
dintre condiţiile prevăzute anterior.
Caracterele juridice. Contractul de leasing nu este translativ de proprietate,
dreptul de proprietate transferându-se utilizatorului la expirarea contractului; bunul
rămâne, pe tot timpul derulării contractului proprietatea creditorului (finanţator).
Acest tip de contract este, de asemenea, un contract cu titlu oneros, întrucât
utilizatorul are obligaţia de a achita ratele de leasing valoarea stabilită şi la termenele
prevăzute în contractul de leasing.
Un alt caracter juridic al contractului de leasing este comutativitatea, întrucât părţile
cunosc existenţa şi întinderea obligaţiilor de la încheierea contractului , acestea
nedepinzând, ca în contractele aleatorii, de un eveniment viitor şi incert; de asemenea,
contractul este consensual, putând fi încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor (solo
consensu); legislaţia bancară nu prevede forma în care se încheie contractul, însă acesta
se încheie, de obicei, în formă scrisă, aceasta fiind cerută ad probationem, fiind greu de
probat elementele acestuia
Putem adăuga aici şi caracterul sinalagmatic, întrucât prin încheierea sa se nasc
obligaţii reciproce între părţile contractante.
Executarea contractului. Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizică
sau juridică, română sau străină.
Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fizică sau juridică va
formula unei societăţi de leasing o ofertă fermă, însoţită de lista cuprinzând bunurile care
vor constitui obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia
sa financiară.
În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul
societăţii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.
Clauze obligatorii. Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele
elemente:
a) părţile în contractul de leasing sunt locatorul/finanţatorul şi utilizatorul;
b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c) valoarea totală a contractului de leasing;
d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;
e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
f) clauza privind obligaţia asigurării bunului;
g) valoarea iniţială a bunului;
h) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea
bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat.
Drepturile şi obligaţiile părţilor. Obligaţiile locatorului/finanţatorului:
a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor;
1

Gheorghe Gheorghiu, Bogdan Vrabie, Forme ale contractului de leasing, Revista de Drept
Comercial, nr. 3/2006.
2
În acest sens, a se vedea Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, Operaţiunile de leasing, ed. a II-a,
Editura Lumina Lex, 2000, p. 53 şi urm., Gabriel Tiţa Nicolescu, Regimul juridic al operaţiunilor de leasing,
Editura AllBeck, p. 93 şi urm.
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b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator1;
c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul
contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare2;
d) să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a
opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului;
e) să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care
acesta a respectat toate clauzele contractuale;
f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.
Drepturile reale ale locatorului/finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui
contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se
află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
64/1995 , republicată. Dacă utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, aceste
dispoziţii se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată.
Obligaţiile utilizatorului. Utilizatorul are următoarele tipuri de obligaţii:
a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de
leasing;
b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să
asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;
c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără
acordul finanţatorului;
d) să efectueze plăţile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la
termenele prevăzute în contractul de leasing;
e) să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de
leasing;
f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii
contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii
săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi
continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii
contractului de leasing;
g) să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare
a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h) să îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de
proprietate, venită din partea unui terţ;
i) să nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului;
j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.
Drepturile utilizatorului. Utilizatorul are următoarele drepturi:
a) de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea,
calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie;
b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.
Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.
Contractele de leasing constituie titlu executoriu3, dacă utilizatorul nu predă bunul
în următoarele situaţii:
1

În condiţiile expres formulate de către acesta.
Cu excepţia dreptului de dispoziţie.
3
În acest sens, a se vedea Ion Turcu, Diversitatea formelor creditului bancar, Revista de Drept
Comercial nr.2/2000, pp. 22-24.
2
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- la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea
cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;
- în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.
Răspunderea părţilor. În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la
termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare
judiciară şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul
de leasing cu daune-interese.
Finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu
este livrat utilizatorului.
În cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată a ratei de leasing timp de
două luni consecutive, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar
utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese,
dacă în contract nu se prevede altfel.
Dacă finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului, acesta datorează
daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de
circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.
Dacă în timpul derulării contractului de leasing finanţatorul vinde bunul care face
obiectul contractului unui alt finanţator, noul finanţator este legat de aceleaşi obligaţii
contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator.
Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi
reintrarea în posesia bunului finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi
pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului de către utilizator.
Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată
prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei
de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de
proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de
bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei de
leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte
de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni. Dacă opţiunea de
cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni
consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul
este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, se consideră că nu a mai avut loc o
operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia
locatarului/utilizatorului. Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar
intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a
contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea
nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de
leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare
de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi
cedentul în ceea ce priveşte taxa. Exemplu: O persoană impozabilă A înregistrată în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal încasează 1.000 de euro drept avans
pentru livrarea unui automobil de la o altă societate B; A va emite o factură către B la
cursul de 3,5 lei/euro, valabil la data încasării avansului1.
1

Hotărârea nr. 1.579 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004.

366

DREPT BANCAR

Organizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing. Societăţile de leasing,
persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990,
republicată.
Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate
desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral
la înfiinţare, de 50.000 lei.
Publicitatea operaţiunilor de leasing. Societăţile comerciale care efectuează
operaţiuni de leasing, precum şi societăţile comerciale care utilizează bunuri mobile sau
imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evidenţele lor contabile
următoarele date:
a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing;
b) suma totală a ratelor de leasing aferente contractului într-un exerciţiu financiar,
inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodică
a ratelor:
- pentru leasingul financiar, rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de
valoarea de intrare şi de dobânda de leasing aferentă, eşalonată pe perioada derulării
contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării
în conformitate cu actele normative în vigoare;
- pentru leasingul operaţional, rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de
valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din
valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun
acord, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;
c) calculul şi evidenţierea amortizării bunului ce face obiectul contractului se vor
efectua, în cazul leasingului operaţional, de către finanţator, iar în cazul leasingului
financiar, de către utilizator;
d) evaluarea la data închiderii bilanţului contabil a ratelor rămase de rambursat.
Operaţiunile vor fi evidenţiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.
Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi înscrise
în Cartea funciară - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la
biroul judecătoriei în a cărei rază teritorială de activitate este situat bunul respectiv.
În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al
finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, finanţatorul şi
utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la oficiul registrului
comerţului.
Contractul de leasing poate avea ca obiect şi vânzarea echipamentului industrial unei
societăţi de leasing de către o persoană juridică, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu
obligaţia de răscumpărare.
Echipamentul industrial sau construcţiile pot fi utilizate în sistem de leasing de către
mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea s-a încheiat un contract în scopul
realizării unei investiţii sau al folosinţei lor comune.
Societăţile de leasing care perfectează un contract de leasing având ca obiect
utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii pot dobândi:
- dreptul de folosinţă sau de achiziţie a terenului pe care se efectuează lucrarea de
către antreprenor;
- dreptul irevocabil de achiziţie a construcţiei la expirarea contractului de leasing.
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Veniturile obţinute de nerezidenţi sub formă de dobândă sau de redevenţă (rata de
leasing), stabilită de părţile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau
operaţional, se impun în România prin reţinere la sursă, potrivit prevederilor convenţiilor
de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de
leasing operaţional încheiate cu persoane nerezidente, redevenţa înseamnă beneficiul
stabilit de părţi sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se
identifică partea de beneficiu.
Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt
deductibile fiscal de către partea obligată prin contract să plătească primele de asigurare.
Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de către utilizatori, persoane fizice sau
juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing,
persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată
durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor
aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale.
Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de societăţile de leasing, persoane
juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice
sau juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plată a
sumelor aferente tuturor drepturilor de import.
În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a
exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract, privind prelungirea termenului de
leasing sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să
plătească taxele vamale la valoarea reziduală a bunului, care nu poate fi mai mică de 20%
din valoarea de intrare a bunului.
În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţară în condiţiile precizate mai sus,
utilizatorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din
momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care nu poate fi mai mică de
20% din valoarea de intrare a bunului.
Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă
destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi
mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţara a bunului.
Subansamblurile şi componentele introduse în ţară de societăţile de leasing în
scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt
exceptate de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată.
Contractul de leasing şi contractul de credit. În contractul de leasing, bunul
rămâne în proprietatea finanţatorului până la sfârşitul contractului, transmiţându-se
utilizatorului doar dreptul de folosinţă asupra bunului respectiv, în timp ce în cazul
contractului de credit, bunul aparţine beneficiarului
Leasingul se poate acorda pe o perioadă între 1 şi 7 ani, în timp ce creditul se poate
extinde pe o perioadă de până la 15 ani .
În ceea ce priveşte dobânda, aceasta poate fi fixă sau variabilă, atât în cazul
contractului de leasing, cât şi în cazul contractului de credit.
În ceea ce priveşte garanţiile necesare, în cazul contractului de leasing bunul
reprezintă singura garanţie, în timp ce în cazul contractului de credit pot fi solicitate
garanţii suplimentare cum ar fi garanţiile imobiliare.
În cazul contractului de leasing se plăteşte doar un comision de management, la
contractul de credit se vor achita comisioane de acordare si comisioane de gestiune
(anuală/lunară).
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În cazul contractului de leasing, la sfarsitul perioadei de leasing utilizatorul poate
opta pentru prelungirea contractului, achizitionarea bunului sau returnarea acestuia catre
societatea de leasing/banca, în timp ce în cazul contractului de credit bunul intra in
proprietatea utilizatorului de la începutul contractului.
Importanţa şi avantajele încheierii unui contract de leasing. În cazul
contractului de leasing, activul finanţat constituie, în general, singura garanţie a
tranzacţiei, nemaifiind nevoie de constituirea de garanţii suplimentare în acest sens, cum
se întâmplă în cazul contractului de credit.
Spre deosebire de creditele bancare, leasingul asigură rambursări din beneficiile
obţinute prin exploatarea bunului ce face obiectul contractului , rularea capitalului cu un
profit sporit, înlăturând blocare importante în mijloacele fixe1.
Această operaţiune constituite o metodă ingenioasă care disjunge, pe plan juridic,
prerogativele dreptului de proprietate de dreptul de folosinţă, pe plan fiscal disociază
amortismentele şi plata chiriei, iar în plan economic separă capitalul de produsul său2.
Suma finanţată poate să fie mai mare în cazul leasingului decât în cazul creditului în
aceleaşi condiţii (societatea de leasing/banca este proprietara bunului finanţat şi, deci, îşi
asumă un risc mai mic).
De asemenea, leasingul furnizează rate de plată lunare reduse datorită posibilităţii
de plată a valorii reziduale la finalul contractului; aceasta poate fi de până la 20% din
preţ; acesta oferă o structura simplă de comisioane, în această situaţie existând, practic,
un singur comision de administrare plătibil o singură dată, la începutul contractului.
Leasing-ul oferă utilizatorului posibilitatea de a distribui costul de achiziţie al
activelor de-a lungul duratei de utilizare a acestora. Această tehnică de finanţare nu
presupune angajarea rezervelor de lichidităţi ale firmei (cu excepţia avansului platit) sau
apelarea la facilităţile de finanţare tradiţionale.
Sistemul de leasing favorizează concentrarea resurselor utilizatorului asupra
activităţii profitabile prin protejarea capitalului de lucru, precum şi asistenţă specializată
pentru formalităţile logistice aferente bunului finanţat (vamă, înmatriculare, autorizare).
Un alt avantaj îl reprezintă rata eşalonată a TVA, aceasta fiind aplicată ratelor pe
toată durata contractului şi la nivelul valorii reziduale.
În legislaţia franceză, leasing-ul este reglementat prin Legea nr. 66-455 din 2 iulie
1966 referitoare la societăţile care practică leasing-ul3, aceste dispoziţii find, în prezent,
înglobate în Codul monetar şi financiar4.
Legislaţia franceză defineşte operaţiunile de crédit-bail drept închirieri de fonduri
fixe sau instalaţii industriale, cumpărate anterior în vederea închirierii unor
întreprinzători, care rămân apoi proprietarii lor; asemenea operaţii, indiferent de
denumirea lor, îi dau beneficiarului posibilitatea de a cumpăra tot sau o parte din
echipamentul închiriat, la un preţ negociat, luându-se în seamă, fie şi în parte, sumele
plătite cu titlu de chirie5.
1

Elena Turcu, Contractul de leasing, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2008, p. 38.
Elena Turcu, op. cit., p. 35.
3
Termenul echivalent leasing-ului în Franţa este crédit-bail.
4
Art. L. 313-7 şi următoarele.
5
P. Malaurie, L. Aymes, Cours de droit civil. Tome 8. Les contrats speciaux civils et commerciaux,
Ed. Cujas, Paris, 1996, p. 454.
2
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De asemenea, leasingul se regăseşte în practică sub două forme, şi anume
creditul-locaţie mobiliar şi creditul-locaţie imobiliar. În cazul primei forme, contractul
trebuie să fie încheiat pe o anumită perioadă care va corespunde cu durata vieţii
economice a bunului finanţat.
O altă formă întâlnită este lease-back, cunoscută sub denumirea de cession-bail
(cesiune-locaţie); aceasta constituie contractul prin care o instituţie de credite cumpără
anumite echipamente de la un proprietar, pe care i le pune la diapoziţie sub forma unei
locaţiuni1.

Secţiunea 12
Contractul de credit documentar
Definiţie. Creditul documentar reprezintă operaţia prin care banca se angajează
pentru clientul care i-a acordat mandatul în acest sens să plătească beneficiarului o sumă
determinată, într-o monedă convenită, dacă acesta din urmă prezintă, în termenul stabilit,
documentele prescrise, asigurându-i, astfel, un gaj asupra mărfii care reprezintă obiectul
tranzacţiei2.
În legislaţia română3, scrisoarea de credit documentar a fost definită ca fiind o
scrisoare de credit care garantează plata de către emitent sau instituţia de credit iniţiatoare
în favoarea unui exportator în schimbul prezentării documentelor de transport şi a altor
documente. În cazul emiterii acesteia de către instituţia de credit a importatorului, aceasta
poate fi „confirmată” de către instituţia de credit a exportatorului. Confirmarea oferă o
garantare adiţională de plată. În Statele Unite ale Americii aceste instrumente sunt
cunoscute mai ales sub numele de „scrisori de credit comerciale”.
Sediul materiei se află în Regulile şi uzanţele uniforme referitoare la creditul
documentar (RUU 600)4 şi în Regulile Camerei Internaţionale de Comerţ pentru expertiză
în materia soluţionării disputelor referitoare la instrumentele documentare (Regulile
DOCDEX)5. Aceste documente încearcă să aducă la un numitor comun interesele
cumpărătorului şi cele ale vânzătorului în contractele de vânzare-cumpărare internaţionale
prin intermediul utilizării băncilor ca intermediari.6
Părţile în creditul documentar sunt:
1

P. Malaurie, L. Aymes, op. cit., p. 462.
J. Stoufflet, Crédit documentaire, Jurisclasseur Banque, fasc. 1080, 1990, nr. 1; I. Turcu, Drept
bancar, vol 3, p. 167; J. Delacollette, Les contrats de commerce internationaux, De Boeck & Larcier s.a.
1996, Paris, p. 41
3
Norma BNR nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de
credit, Anexa VI, Secţiunea 1, pct. 1.
4
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), care reprezintă a şasea revizuire
a acestei publicaţii de către Comisia de Tehnică şi Practică Bancară a Camerei Internaţionale de Comerţ de la
Paris, ultima revizuire la data de www.iccwbo.org. Pentru detalii, a se vedea Dan Velicu, Noua reglementare
a acreditivului documentar – UCP 600, Revista de Drept Comercial, p. 62-67.
5
ICC
Rules
for
Documentary
Instruments
Dispute
Resolution
Expertise,
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/DRS/DOCDEX/rules_docdex_english.pdf, revizuite în martie
2002, publicate de către Camera Internaţională de Comerţ de la Paris
6
Denise Ashmore, An introduction to the Law of International Trade, Workbook 2 – Contracts,
carriage and finance, University of Cambridge 2008, p. 27
2
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a) cumpărătorul – importator
b) banca emitentă, al cărei client este cumpărătorul
c) vânzătorul-exportator, beneficiar al creditului documentar
d) banca corespondentă din ţara vânzătorului, care este în legătură cu banca
importatorului.
În cadrul derulării unei tranzacţii financiare internaţionale de vânzare-cumpărare se
încheie patru contracte, şi anume:
- contractul propriu-zis de vânzare-cumpărare de bunuri încheiat între vânzător şi
cumpărător
- contractul încheiat de cumpărător cu banca emitentă
- contractul încheiat între banca emitentă şi banca corespondentă
- contractul încheiat între banca corespondentă şi vânzător
Avantajele creditului documentar
- pot fi utilizate pentru orice gamă de bunuri şi servicii
- vânzătorul nu mai depinde de posibilităţile de plată ale cumpărătorului, având
garanţia că va fi plătit de către bancă
- cumpărătorul este garantat că nu va trebui să plătească marfa comandată mai
înainte ca aceasta să fi fost expediată
Creditul, prin natura sa, reprezintă o tranzacţie separată faţă de vânzarea
propriu-zisă sau faţă de orice alt contract pe care se fundamentează. Băncile nu se obligă
şi nu sunt obligate prin intermediul unui asemenea contract, chiar dacă se face o astfel de
referire la acesta în credit. Prin urmare, angajamentul unei bănci de a onora, negocia sau
îndeplini orice altă obligaţie stabilită prin credit nu poate fi subiectul unor cereri de
despăgubire din partea solicitantului care să rezulte din relaţia acestuia cu banca emitentă
sau cu beneficiarul1.
Formele creditului documentar. Din punctul de vedere al momentului asumării
riscului şi de întinderea garanţiei, deosebim:
a) Creditul revocabil – acest tip de credit poate fi modificat sau anulat în orice
moment de către bancă fără notificarea prealabilă a beneficiarului. Aceast tip de credit nu
mai este utilizat (art. 3 din Regulile şi uzanţele uniforme referitoare la creditul
documentar statuează că un credit este irevocabil chiar dacă nu se specifică nimic în acest
sens2).
b) Creditul irevocabil – odată emis, acest tip de credit poate fi modificat sau anulat
doar cu consimţământul tuturor părţilor. Vânzătorul trebuie să respecte termenii şi
condiţiile creditului pentru a primi plata. Această modalitate de plată este foarte sigură
pentru exportator dacă aderă la condiţiile de credit.
La rândul lui, creditul irevocabil poate fi neconfirmat sau confirmat.
Creditul confirmat – în anumite situaţii, exportatorii pot solicita ca un credit să fie
confirmat de către o altă bancă (de obicei, o bancă din ţara lor de origine). Dacă o bancă
confirmă un credit înseamnă că aceasta se obligă să plătească dacă se respectă termenii şi
1

Art. 4, RUU 600.
RUU 500 (în vigoare până la 1 iulie 2007) permitea folosirea creditului revocabil; în art. 6 era
specificat: "Un credit poate să fie revocabil sau irevocabil. Astfel, creditul trebuie să indice clar dacă este
revocabil sau irevocabil. În absenţa unor asemenea prevederi, creditul va fi considerat ca fiind irevocabil". În
art. 8 se specificau, de asemenea, obligaţiile pe care trebuia să şi le asume banca emitentă în cazul în care se
revoca un credit. RUU 500 continuă să se aplice contractelor încheiate anterior datei de 1 iulie 2007.
2

CONTRACTELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII BANCARE

371

condiţiile creditului. Astfel, problemele politice sau dificultăţile de transfer în ţara
beneficiarului, precum şi riscurile sunt eliminate pentru exportator1.
Creditul neconfirmat – banca exportatorului îl înştiinţează pe acesta cu privire la
deschiderea creditului, banca exportatorului neasumându-şi nicio obligaţie de a plăti.
Beneficiarul trebuie să se bazeze pe promisiunea de plată a băncii străine. Astfel, creditul
irevocabil neconfirmat este intenţionat doar dacă bonitatea băncii emitente este bună şi
riscurile politice şi de transfer ale ţării sunt mici.
În funcţie de maturitate, putem deosebi:
a) credit la vedere (sight credit) – exportatorul primeşte plata imediat ce prezintă
documentele stabilite. Banca are, totuşi, la dispoziţie, un termen rezonabil pentru
examinarea documentelor.
b) credit cu plata la termen (deferred payment credit) - ulterior prezentării
documentelor adecvate, banca este autorizată să elibereze o promisiune scrisă de plată la
o dată ulterioară. Astfel, exportatorul nu primeşte banii la data prezentării documentelor,
ci la o dată ulterioară.
Creditul cu clauză roşie (red clause credit) permite exportatorului obţinerea plăţii în
avans înainte de îmbarcare. Acesta este furnizat la prezentarea unui certificat din partea
exportatorului prin care acesta confirmă că îşi asumă angajamentul să îmbarce bunurile şi
să prezinte documentele în conformitate cu termenii şi condiţiile creditului documentar.
Creditul cu clauză verde (green clause credit) - acest tip de credit este asemănător
cu creditul cu clauză roşie, în plus faţă de finanţarea anterioară îmbarcării exportatorul
primind şi posibilităţi de depozitare în portul de îmbarcare pe cheltuiala cumpărătorului.
Creditul standby2 – acţionează ca o garanţie, garantând următoarele plăţi şi prestaţii
(plata cambiei la un anumit termen la vedere, rambursarea creditelor bancare, plata
mărfurilor livrate, executarea livrărilor de mărfuri contractate, executarea contractelor de
antrepriză).
Creditul reînnoibil (revolving credit) – acest tip de credit permite reînnoirea
automată în anumite condiţii; se foloseşte de obicei cînd se efectuează livrări succesive
din acelaşi tip de bunuri către acelaşi importator.
Creditul transferabil3 – beneficiarul (beneficiarul iniţial) are posibilitatea de a
transfera creditul unui alt beneficiar (beneficiar secundar). Acets tip de credit, pentru a fi
utilizat trebuie să poarte menţiunea expresă că este transferabil. Dacă nu se stabileşte
contrariul la momentul transferului, toate cheltuielile (cum ar fi comisioanele, taxele,
costurile sau onorariile) transferului trebuie să fie achitate de către beneficiarul iniţial.
Creditul back-to-back – reprezintă creditul în virtutea căruia banca intermediarului
deschide un contra-credit în favoarea furnizorului.
Un contract de credit documentar4 reprezintă angajamentul contractual al băncii de
a plăti:
- în numele cumpărătorului
- într-un termen fix de timp
1

J. P. Mattout, op. cit., p. 208
Art. 1, RUU 600, I. Turcu, op. cit., p. 172
3
Art. 38, RUU 600
4
International Business Guide: Documentary Credits, Letters of Guarantee, Collections, Forfaiting,
International Money Transfer, ianuarie 2007, Hypo Group, Alpe Adria, p. 4.
2
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- în favoarea beneficiarului (vânzător)
- la prezentarea documentelor care sunt menţionate exact.
Avantajele cumpărătorului. Banca emitentă garantează plata la prezentarea
documentelor adecvate. Astfel, vânzătorul nu depinde de solvabilitatea cumpărătorului
sau de disponibilitatea acestuia de plată.
Avantajele vânzătorului. În acest sens, există un set de reguli precise care
guvernează creditul documentar. Cea mai importantă regulă este cea conform căreia plata
se va efectua doar dacă documentele sunt în conformitate cu termenii solicitaţi. Banca
trebuie să decidă pe baza documentelor solicitate efectuarea plăţii.
În operaţiunile de credit, toate părţile implicate operează cu documente, şi nu cu
bunuri, servicii şi/sau alte realizări la care se referă documentele. Băncile doar verifică
dacă documentele primite sunt conforme cu termenii creditului documentar, bunurile şi
serviciile nefiind verificate. Posibilele bunuri sau servicii inadecvate vor fi clarificate
între cumpărător şi vânzător.
Instruţiunile pentru emiterea creditului, creditul însuşi, instrucţiunile privitoare la
aun eventual amendament, precum şi amendamentul însuşi trebuie să fie complete şi
precise. Este în interesul clientului să ofere o formulare completă şi precisă a creditului
planificat. Doar prin primirea instrucţiunilor complete şi precise pentru emiterea unui
credit documentar bancar va putea fi capabilă să emită un credit documentar stipulat.
Pentru a evita neînţelegerile şi confuzia, băncile trebuie să descurajeze orice încercare de
a include orice amendamente şi/sau detalii suplimentare în credit.
Băncile nu îşi asumă responsabilitatea pentru forma, cantitatea suficientă,
acurateţea, autenticitatea, falsificarea sau efectul legal al oricărui document (e), sau
pentru condiţiile generale şi/sau speciale stipulate în document (e).
Băncile au obligaţia de a examina dacă documentele sunt în conformitate cu
termenii creditului documentar, dacă nu sunt în contradicţie unul cu celălalt, şi dacă sunt
în conformitate cu RUU. Băncile nu vor fi responsabile pentru consecinţele întârzierilor
şi/sau pierderilor în tranzit ale oricăror mesaje, scrisori sau documente, sau pentru
întreruperea lucrărilor datorită războiului sau evenimentelor naturale etc.
Derularea contractului de credit documentar. Ca primă etapă în derularea
contractului de credit documentar, exportatorul propune un credit documentar ca
modalitate de plată. Ulterior, exportatorul şi importatorul negociază şi cad de acord cu
privire la termenii creditului.
În a doua etapă, vânzătorul şi cumpărătorul încheie un contract de vânzare-cumpărare
care specifică plata prin intermediul unei scrisori de credit documentar
Cumpărătorul (importatorul) abordează banca emitentă şi solicită băncii emiterea
unei scrisori de credit documentar în favoarea vânzătorului (exportatorul) prin
intermediul băncii corespondente. După stabilirea tuturor detaliilor, banca emitentă va
aranja creditul şi va solicita băncii din ţara vânzătorului să confirme creditul. Banca
corespondentă din ţara vânzătorului confirmă vânzătorului că scrisoarea de credit a fost
emisă în favoarea sa. Exportatorul trebuie să examineze conţinutul creditului imediat
după primire (trebuie să se asigure că toţi termenii sunt conformi cu contractul). De
asemenea, este necesară o examinare a reputaţiei şi bonităţii băncii emitente.
Ulterior primirii unei copii după scrisoarea de credit, vânzătorul poate expedia
bunurile cumpărătorului şi poate trimite documentele stipulate în scrisoarea de credit
băncii corespondente.
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Banca corespondentă verifică dacă documentele furnizate sunt aceleaşi cu
documentele stipulate în scrisoarea de credit. Documentele trebuie să fie conforme cu
documentele stipulate; în caz contrar, banca corespondentă nu va efectua plata către
vânzător.
Presupunând că documentele furnizate sunt în conformitate cu documentele
stipulate în scrisoarea de credit, banca corespondentă va efectua plata către vânzător.
Ca ultim pas, cumpărătorul plăteşte băncii emitente suma datorată conform scrisorii
de credit în schimbul documentelor.
Documentele solicitate sunt:
- factura comercială
- documentul de transport: conosament, scrisoare de trăsură, scrisoare de transport
aerian
- certificatul sau poliţa de asigurare
- specificaţia/certificatul de calitate
- certificatul de origine
Factura comercială trebuie să fie emisă de către beneficiar, să fie completată în
numele aplicantului şi să fie completată în aceeaşi monedă cu moneda creditului şi nu
este obligatoriu să fie semnată; descrierea bunurilor şi serviciilor trebuie să corespundă cu
cea care apare în credit.
Documentele de transport. O bancă va accepta doar un document de transport
denumit „clean” (net). Un document de transport „clean” este acela care nu are nicio
clauză sau adnotare care declară în mod expres un defect al bunurilor sau al ambalajului
acestora. Cuvântul „clean” nu trebuie să apară pe un document de transport, chiar dacă un
credit conţine o dispoziţie în sensul că respectivul document de transport trebuie să fie
„clean on board”.
Conosamentul (în vechea denumire poliţă de încărcare) este reglementat în Codul
comercial în articolele 565-570. Astfel, acesta trebuie să cuprindă: natura, specia,
calitatea şi cantitatea lucrurilor încărcate. Acesta va fi datat şi va arăta:
1. Persoana încărcătorului şi reşedinţa sa;
2. Persoana destinatarului şi reşedinţa sa;
3. Numele şi prenumele căpitanului sau armatorului care semnează;
4. Numele, naţionalitatea şi capacitatea vasului;
5. Locul plecării şi cel al destinaţiei;
6. Navlul (chiria vasului).
Vor fi însemnate, pe marginea conosamentului, mărcile şi numărul lucrurilor
încărcate. Conosamentul poate fi la ordin sau la purtător. Conosamentul nu poate fi
subscris de către căpitan înainte de încărcare. Acesta va fi întocmit în 4 originale,
destinate căpitanului, proprietarului sau armatorului vasului, încărcătorului şi persoanei
căreia i se vor preda lucrurile încărcate. Pe fiecare original se va arăta persoana căreia
este destinat.
Originalele destinate căpitanului şi proprietarului sau armatorului vasului sunt
subscrise de către încărcător, celelalte de către căpitan.
Subscrierea şi predarea respectivă a originalelor vor avea loc în douăzeci şi patru de
ore după terminarea încărcării.
Încărcătorul va preda în acelaşi termen căpitanului, facturile lucrurilor încărcate şi
chitanţele de plată sau certificatele de cauţiune ale vămii.
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Căpitanul va preda la locul de destinaţie mărfurile celui care-i va prezenta
conosamentul, oricare ar fi numărul lui dacă nu i s-a notificat vreo opoziţie.
În caz de opoziţie, sau dacă se prezintă mai mulţi purtători ai conosamentului,
căpitanul, cu autorizaţia justiţiei, va depune mărfurile în locurile care îi vor fi desemnate,
neputând obţine autorizaţia de a vinde o parte din ele pentru plata navlului.
Conosamentul întocmit în modul stabilit mai sus face proba faţă de toate părţile
interesate de încărcare, precum şi între ele şi asigurători.
În caz de deosebire între conosamentele aceleiaşi încărcări, face proba acela care se
află la căpitan, dacă este scris în întregime de către încărcător sau de către comisionarul
său; acela care este prezentat de către încărcător sau de către persoana căreia îi este
adresată expediţia face proba, dacă este scris în întregime de căpitan.
Comisionarul sau destinatarul care a primit lucrurile menţionate în conosament sau
în contractul de închiriere, este dator, la cerere, să dea căpitanului chitanţa de primire;
altfel este răspunzător de cheltuielile făcute şi de pagubele ocazionate chiar prin
întârziere.
Conosamentul1 reprezintă un document care enunţă termenii contractului dintre
exportatorul bunurilor şi transportator, conform căruia marfa trebuie să fie transportată
din portul de îmbarcare în portul de destinaţie. Există conosamentul „primit pentru
încărcare": evidenţiază faptul că bunurile au fost primite de transportator, dar nu au fost şi
încărcate până la data emiterii conosamentului. Conosamentul „primit pentru încărcare”
poate fi schimbat în conosament „încărcat pe vas” prin aplicarea ştampilei companiei de
shipping sau a agentului acesteia, dar şi a semnăturii autorizate care certifică prezenţa
mărfii la bord. Conosamentul „primit spre încărcare” nu conferă aceleaşi drepturi ca cel
de tipul „încărcat pe vas” deoarece bunurile nu se găsesc fizic la bordul navei de
transport. Conosamentul „primit spre încărcare” nu este un document acceptat de RUU,
mai puţin în cazul in care acest lucru este specificat în mod expres în acreditiv.
Conosamentul „încărcat pe vas” este emis după ce bunurile se găsesc fizic la bordul
vasului care face transportul. Mai există şi conosamente „transport combinat” atunci cand
se foloseşte mai mult de un mijloc de transport.
Banca trebuie să verifice următoarele:
- dacă documentul a fost emis de către un transportator maritim sau de către
agentul său
- dacă a fost emis de un tranzitar acţionând în calitate de transportator sau de un
agent al unui transportator maritim
- dacă numele destinatarului corespunde cu cel din creditul documentar
- dacă a fost girat în mod valabil (în cazul în care a fost transmis prin gir)
- dacă destinatarul şi adresa persoanei la care se vor face eventualele notificări
coincide cu menţiunile creditului documentar
- dacă a fost întocmit în forma „la bord” sau „pentru îmbarcare"
- dacă poartă menţiunea „pe punte” (on deck), pentru că o asemenea amplasare
trebuie să fie expres permisă prin creditul documentar
- dacă se numeşte „charter party”, întrucât expresia având numai semnificaţia
închirierii unui staţiu utilizat pentru fret, nu şi semnificaţia unui contract de transport al
unei mărfi determinate, creditul trebuie să autorizeze expres întocmirea unui asemenea fel
de conosament
1

Engl. bill of lading. Conosamentul este tratat în art. 20 RUU 600.

CONTRACTELE SPECIFICE ACTIVITĂŢII BANCARE

375

- dacă portul de plecare şi cel de destinaţie corespund cu indicaţiile creditului
documentar
- dacă eventuala transbordare menţionată în conosament este autorizată prin
creditul documentar
- dacă mărcile ambalajelor, greutatea, precum şi celelalte detalii menţionate în
conosament coincid cu cele indicate în alte documente de expediţie
- dacă eventualele menţiuni privind plata transportului coincid cu prevederile
creditului documentar şi dacă suma acestor cheltuieli din conosament corespunde cu
suma menţionată cu acelaşi titlu pe factura comercială
- dacă data expedierii menţionată pe conosament corespunde indicaţiilor creditului
documentar
- atunci când creditul documentar nu menţionează data limită a expedierii, dacă
termenul maxim de 21 de zile pentru prezentarea conosamentului a fost respectat
- dacă este net (clean) sau menţionează defecte ale ambalajului sau ale mărfii
- dacă eventualele modificări operate pe textul conosamentului sunt certificate
(prin aplicarea ştampilei alteration approved şi semnătură)
- dacă setul este complet.
Documentul de transport aerian1. Acesta trebuie să indice numele transportatorului
şi să fie semnat de către transportator sau de către un agent autorizat al acestuia . De
asemenea, el trebuie să indice că bunurile au fost acceptate pentru transport şi data emiterii;
această dată va fi considerată ca fiind data expedierii, cu excepţia situaţiei în care
documentul de transport aerian conţine o menţiune specifică a datei efective a expedierii,
caz în care data specificată în această menţiune va fi considerată ca fiind data expediţiei.
Documentul de transport trebuie să precizeze orice altă informaţie care apare pe
documentul de transport aerian referitoare la numărul zborului şi dată nu va fi luată în
considerare în stabilirea date expedierii şi să indice aeroportul de plecare şi aeroportul de
destinaţie menţionat în credit.
Acesta trebuie să reprezinte originalul pentru cărăuş, chiar dacă creditul stipulează
un set complet de originale şi să conţină termenii şi condiţiile de transport sau să facă
referire la altă sursă care conţine termenii şi condiţiile transportului2.
Transbordarea semnifică descărcarea dintr-o aeronavă şi reîncărcarea pe o altă
aeronavă în timpul transportului de la aeroportul de plecare la aeroportul de destinaţie
menţionat în credit.
Un document de transport aerian poate indica faptul că bunurile vor fi sau pot fi
transbordate, cu condiţia ca întregul transport să fie acoperit de unul şi acelaşi document
de transport.
Este acceptabil un document de transport aerian care indică faptul că transbordarea
va avea sau poate avea loc, chiar dacă creditul interzice transbordarea.
Documentele de transport rutier, feroviar sau maritim. Un document de
transport rutier, feroviar sau maritim, indiferent cum este denumit, trebuie să indice
numele transportatorului şi să fie semnat de către transportator sau de un agent autorizat
al acestuia sau să indice recepţia bunurilor prin semnătură, ştampilă sau adnotare de către
transportator sau de un agent autorizat pentru şi în numele transportatorului.
1
2

Analizat în art. 23 al RUU 600
Conţinutul termenilor şi condiţiilor de transport nu va fi analizat.
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Orice semnătură, ştampilă sau adnotare cu privire la recepţia bunurilor de către
transportator sau de către agent trebuie să fie identificată ca fiind cea a transportatorului
sau agentului. De asemenea, orice semnătură, ştampilă sau adnotare cu privire la recepţia
bunurilor de către agent trebuie să indice faptul că agentul a semnat sau a acţionat pentru
sau în numele transportatorului. Dacă un document de transport feroviar nu identifică
transportatorul, orice semnătură sau ştampilă a companiei feroviare va fi acceptată ca
dovadă a documentului semnat de către transportator.
De asemenea, acesta trebuie să indice data livrării sau data la care bunurile au fost
primite spre livrare, expediere sau transport la locul moenţionat în credit. Cu excepţia
situaţiei în care documentul de transport conţine o ştampilă de primire datată, o indicaţie
cu privire la data primirii sau o dată a livrării, data de eliberare a documentului de
transport este considerată a fi data livrării
Acesta trebuie să menţioneze şi locul de livrare şi locul de destinaţie menţionat în
credit.
Un document de transport rutier trebuie să fie originalul pentru cărăuş sau să nu
aibă menţiuni care indică pentru cine a fost întocmit documentul. Un document de
transport feroviar pe care există menţiunea „duplicat” va fi acceptat drept original.
Un document de transport feroviar sau pe apă va fi acceptat ca original, indiferent
dacă conţine sau nu menţiunea că este original.
În absenţa unei indicaţii pe documentul de transport cu privire la numărul de
originale eliberate, numărul prezentat va fi considerat că reprezintă un set complet.
Transbordare semnifică descărcarea de pe un mijloc de transport şi reîncărcarea pe
un alt mijloc de transport, în cadrul aceleiaşi modalităţi de transport, în timpul
transportului de la locul livrării sau expedierii către locul de destinaţie menţionat în
credit.
Un document de transport rutier, feroviar sau maritim poate să indice faptul că
bunurile vor fi sau pot fi transbordate cu condiţia ca întregul transport să fie acoperit de
unul şi acelaşi document de transport1.
Un document de transport rutier, feroviar sau maritim care indică faptul că
transbordarea va avea sau poate avea loc este acceptabil, chiar dacă creditul interzice
transbordarea.
Documentele privind asigurarea. Un document de asigurare, cum ar fi o poliţă de
asigurare, un certificat de asigurare sau o declaraţie, trebuie să fie eliberate şi semnate de
către o societate de asigurare, un girant sau agenţii sau mandatarii acestora.
Orice semnătură din partea unui agent sau mandatar trebuie să indice dacă agentul
sau mandatarul a semnat pentru sau în numele societăţii de asigurare sau un girant.
Când documentul de asigurare indică faptul că a fost eliberat în mai mult de un
original, toate originalele trebuie să fie prezentate.
Notele de înaintare2 nu vor fi acceptate. O poliţă de asigurare este acceptabilă în
locul unui certificat de asigurare sau unei declaraţii.
Data documentului de asigurare nu trebuie să fie ulterioară datei livrării, cu excepţia
situaţiei în care rezultă din documentul de asigurare faptul că acoperirea riscului produce
efecte de la data livrării
1

John F. Wilson, Carriage of Goods by Sea, Pearson Education, 2004, p. 251.
Notele de înaintare sunt emise de brokeri. Ele nu sunt acceptate decât dacă în creditul documentar
există precizări în acest sens.
2
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Documentul de asigurare trebuie să indice suma asigurării şi să fie în aceeaşi
monedă cu creditul.
O cerinţă din credit cu privire la faptul că întinderea asigurării trebuie să fie pentru
un anumit procent din valoarea bunurilor, din valoarea facturii sau în mod asemănător va
fi considerată suma minimă de acoperire necesară.
Dacă nu există nicio menţiune în credit privitoare la întinderea necesară a asigurării,
suma asigurării trebuie să fie de cel puţin de 110% odin valoarea CIF sau CIP a bunurilor.
Când valoarea CIF1 sau CIP2 nu poate fi stabilită din documente, suma întinderii
asigurării trebuie să fie calculată pe baza sumei pentru care se solicită plata sau
negocierea sau valoarea brută a bunurilor aşa cum este ea menţionată pe factură.
Documentul de asigurare trebuie să indice faptul că riscurile sunt acoperite cel puţin
între locul de luare în primire sau încărcare şi locul de descărcare sau destinaţia finală, aşa
cum se menţionează în credit.
Un credit trebuie să menţioneze tipul de asigurare necesar, şi, dacă este cazul,
riscurile suplimentare care vor fi acoperite. Un document de asigurare va fi acceptat
indiferent de riscurile care nu sunt acoperite dacă creditul foloseşte termeni imprecişi,
cum ar fi „riscuri obişnuite” sau „riscuri uzuale”.
În situaţia în care un credit necesită o asigurare contra „tuturor riscurilor” şi un
document de asigurare este prezentat, conţinând o adnotare sau o clauză „toate riscurile”,
indiferent dacă poartă titlul „toate riscurile”, documentul de asigurare va fi acceptat
indiferent de riscurile care sunt menţionate ca excluse.
Un document de asigurare poate să conţină referiri la orice clauză de excludere.
Acesta poate să indice faptul că întinderea acoperirii este subiectul unei francize.
Sindicalizarea creditelor documentare3. În privinţa creditelor documentare, riscul
tehnic, adică cel referitor la verificarea documentelor constituie, în principal,
responsabilitatea aranjorului, însă consecinţele sale, în caz de litigiu cu banca emitentă,
sunt susceptibile de a fi distribuite între membrii simdicatului. Întinderea riscului este
variabilă.
Plata sub rezervă4. Dacă documentele prezentate nu sunt conforme cu cele
solicitate, banca emitentă acceptă totuşi, câteodată, să plătească suma creditului, însă, în
acest caz, plata este însoţită de rezerve. O asemenea plată este făcută sub condiţie
rezolutorie, suma vărsată trebuind să fie restituită dacă rezerva se dovedeşte a fi fondată
(în acest sens, Curtea de Justiţie din Geneva, 8 noiembrie 1985).
Legea aplicabilă. Desemnarea legii contractului permite, adesea, evitarea anumitor
dificultăţi. În acest sens, unii autori5 au opinat în sensul introducerii unei clauze
referitoare la forul competent în scopul protejării legii bancare.
În principal, creditele documentare conţin trimiteri la RUU care constituie, în acest
caz, legea părţilor. Prin adoptarea tehnicii integrării acestor reguli în contractele de credit
documentar bancherii urmăresc rezolvarea eventualelor dificultăţi care pot apărea. În
1

Incoterms, CIF – Cost, Insurance and Freight semnifică cost, asigurare şi navlu.
Incoterms, CIP – Carriage and Insurance paid to semnifică "transport şi asigurare plătite până la"
3
J.P. Mattout, op. cit., p. 254, Eric A. Caprioli, Le crédit documentaire: évolution et perspectives,
Litec, Paris 1992, p. 377.
4
Mémento pratique – Droit des affaires. Contrats et droits de l'entreprise, Éditions Francis Lefebvre
2002, p. 966.
5
Georges van Hecke, Crédits bancaires internationaux et conflits de lois, D.C.P.I. 1977, p. 497.
2

378

DREPT BANCAR

ciuda acestui lucru, unificarea universal admisă în 1962 nu permite evitarea anumitor
cazuri de conflicte din cauză că redatorii uzanţelor respective nu vor putea niciodată
prevedea totalitatea problemelor care decurg dintr-o operaţiune atât de complexă.
În SUA, conform secţiunii 1-105 din Codul Comercial1, părţile unei scrisori de
credit pot, sub rezerva principiilor general admise în materie de drept internaţional privat,
să-şi aleagă legea aplicabilă. În situaţia în care părţile nu au făcut o alegere expresă, se
remarcă tendinţa instanţelor americane de a se pronunţa în favoarea legii statului băncii
emitente pentru angajamentele sale şi a legii băncii corespondente pentru propriile sale
angajamente2.
În toate contractele acoperite de Ccodul Comercial american, secţiunea 1-105 a
prevăzut că, în absenţa acordului, contractul va fi guvernat de legea forului, dacă aceasta
oferă o relaţie adecvată3.
În Marea Britanie este de referinţă cazul Offshore International S.A. v. Banco
Central S.A. [1977] 1 WLR 399, în care părţile nu au ales legea aplicabilă şi judecătorii
au încercat să stabilească cu care lege convenţia avea cele mai strânse legături4. Curtea de
Apel britanică a dat, de asemenea, o soluţie identică în cazul Power Curber International
Ltd. V. National Bank of Kuweit S.A.K. [1981].
Doctrina britanică5 reţine că toate aspectele scrisorii de credit sunt guvernate de
către legea locului în care banca corespondentă îşi desfăşoară activitatea. Prezumţia în
favoarea legii băncii corespondente se aplică relaţiilor beneficiarului cu banca emitent şi
banca corespondentă, indiferent dacă a confirmat sau nu creditul, şi, de asemenea, relaţiei
interne între aceste două bănci. Prezumţia în favoarea legii băncii corespondente nu se
aplică: relaţiei dintre client şi banca emitentă sau dacă aceasta este excluză printr-o clauză
prin care se alege legea sau dacă este exclusă de circumstanţe înconjurătoare. În sprijinul
acestei doctrine, reţinem cazul Attock Cement Ltd. V. Romanian Bank for Foreign Trade
Co. [1989] 1 WRL 11476; în această speţă de construcţii, contractul de bază era supus
dreptului britanic; Curtea de Apel britanică a decis că scrisoarea de garanţie bancară de
bună execuţie7 era guvernată de legea ţării în care trebuia să se efectueze plata (adică în
România).
Transferurile electronice de date în materia creditelor documentare. În
doctrină se vorbeşte despre evoluţia creditului documentar către un credit „fără
documente"8 şi despre dematerializarea documentelor de transport. Astfel, urmând
procesul de informatizare a societăţii, sectorul bancar a dezvoltat noi tehnologii de plată
1

Uniform Commercial Code, aplicabil tuturor statelor, cu excepţia Louisianei.
Dominique Lechien, Les sûretés internationales, Etats-Unis d'Amérique 1980-1986, R.D.A.I. 1988,
pp. 671-672.
3
În acest sens, a se vedea speţele Dynamics Corporation of America v. Citizens & Southern National
Bank, J. Zeevi&Sons, Ltd v. Grinslays Bank (Uganda) Limited şi Intraworld Industries Inc. v. Girard Trust
Bank.
4
Adică, în opinia Lordului Judecător Ackner, "the closest and most real connection" (legătura cea mai
strânsă şi mai naturală).
5
Clive M. Schmitthoff, Conflict of Law Issues Relating to Letters of Credits: an English Perspective,
select Essays on International Trade Law, Graham&Trotman Ltd., London, 1988, p. 583.
6
În acest sens, a se vedea Andrew S. Bell, Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation,
Oxford University Press, 2003, p. 33.
7
Engl. performance bond.
8
Eric A. Caprioli, op. cit., p. 389.
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electronică, reducând costul manipulării şi transmiterii documentelor. Însă, principalele
probleme puse de acest tip de tehnologii sunt cele de tip juridic. Astfel, în materia
creditelor documentare, informatizarea pune probleme legate de dovadă şi de semnătură1.
Curtea de Casaţie franceză afirma, într-un raport din 1989 despre semnătura electronică
„Acest procedeu modern prezintă aceleaşi garanţii ca şi semnătura manuscrisă, care poate
fi imitată, în timp ce codul secret nu este cunoscut decât de titularul cărţii2”.
În legislaţia română, semnătura electronică (digitală) a fost definită încă din anul
2001 prin Legea nr. 4553 ca fiind un cod personal unic, alcătuit din informaţii în format
electronic, generate şi stocate pe un dispozitiv securizat şi se ataşează calculatorului.
Semnarea electronică se realizează prin ataşarea codului unic la documentele de pe
calculator care trebuie semnate. Legea 260 din 19 iulie 20074 reia chestiunea şi stabileşte
regimul juridic al documentelor în formă electronică ce conţin date privind operaţiunile
economice de schimb sau vânzare de bunuri sau servicii între persoane care emit şi
primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanţe în formă electronică.
În transferurile interbancare, sistemul SWIFT5 (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications) intervine pe plan internaţional. În materia creditelor
documentare, SWIFT funcţionează exclusiv pe planul raporturilor între bănci. În
manualul său de utilizare, în categoria 7 se detaliază mesajele referitoare la creditele
documentare şi garanţii după cum urmează: mesaje referitoare la eliberarea unui credit
documentar, modificarea contractului documentar, transferul creditului documentar,
autorizaţie de rambursare, autorizaţie de plată, acceptare sau negociere etc.

Secţiunea 13
Contractul de credit sindicalizat
Definiţie. Creditul sindicalizat reprezintă o varietate a creditului bancar,
definindu-se drept creditul acordat de către un grup de bănci reunite într-o entitate lipsită
de personalitate juridică (denumită în doctrină şi sindicat, consorţiu, pool bancar), în
vederea finanţării, cel mai adesea, pe temen mediu, a unei operaţiuni. Această operaţiune
poate consta în nevoi generale, refinanţare, finanţarea exporturilor, credite de achiziţie,
finanţarea de tip LBO – leveraged buyout sau finanţarea infrastructurii. Ele se acordă, de
obicei, statelor sau marilor societăţi6.
1

Ulterior afacerii Crédicas, în 1999 s-a propus în Senatul Franţei o lege care să valideze semnătura
electronică (în acest sens, a se vedea Preuve de l’existence d’un contrat et Internet : brèves observations à
propos d’une proposition de loi, Theo Hassler, Centre d'Etudes International de la Propriété Industrielle).
2
La documentation française, Paris, 1990, p. 332.
3
Publicată în Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001.
4
Publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 27 iulie 2007.
5
SWIFT reprezintă furnizorul global de servicii de mesajerie financiară şi a fost formată acum 35 de
ani de către 239 de bănci din 15 ţări. Aceasta are ca scop reducerea costurilor şi nevoia de a reduce frauda şi
riscul în materie bancară.
6
Creditul sindicalizat internaţional este definit în statisticile Băncii Reglementărilor Internaţionale
drept o facilitate pentru care există cel puţin un creditor prezent în sindicat cu naţionalitate diferită de cea a
entităţii care împrumută.
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Evoluţie. Creditele sindicalizate constituie o sursă foarte importantă de finanţare
internaţională, dovedindu-se a fi în acelaşi timp o resursă eficientă şi flexibilă de
distribuţie a riscului1. Apărute în secolul XIX în Statele Unite ale Americii, creditele
sindicalizate sunt utilizate frecvent în Germania înainte de primul război mondial şi în
Franţa în anii '30. Datorită nevoilor de finanţare în creştere, băncile au fost puse în faţa
provocării de a găsi noi mijloace de cooperare în vederea satisfacerii necesităţilor de
lichidităţi.
Intensificarea schimburilor financiare au dus la apariţia şi dezvoltarea rapidă a
eurocreditelor şi a creditelor în sistem phare. Printre cele mai active bănci în formarea de
consorţii în această perioadă au fost în SUA Bank of America, Chase Manhattan Bank, în
Italia Banco di Roma, Banco Commercial, în Marea Britanie Barclays şi Midland şi în
Franţa Banque Nationale de Paris şi Paribas. Astfel, în 1977, existau 7 credite
sindicalizate a căror valoare era egală sau depăşea 1 miliard de dolari şi 29 de credite a
căror valoare era egală cu sau depăşea 300 milioane de dolari. 2. Însă boom-ul creditelor
sindicalizat a avut loc ulterior acordului dintre Iran şi Arabia Saudită în perioada
războiului arabo-israelian din octombrie 1973, în urma căruia preţul petrolului a crescut
de 5 ori. Petrodolarii3 sunt, la rândul lor, refolosiţi de către băncile occidentale pentru
largi împrumuturi sindicalizate. La finele anilor '80, acest fenomen începe să cunoască
declinul, odată cu incapacitatea rambursării unora din aceste credite. În acest sens, a se
vedea cazul Mexicului, care, în 1982 a suspendat plăţile datoriei de 50 miliarde de dolari
şi al Poloniei care şi-a reeşalonat datoria de 8 miliarde de dolari datorită instabilităţii
politice din ţară şi a grevelor frecvente.
În prezent, piaţa primară a creditelor sindicale internaţionale reprezintă unul din
cele mai active sectoare de finanţare4, băncile recurgând în mod frecvent la această
tehnică. Aproape toate tipurile de împrumuturi pot fi acordate de către un sindicat, aceasta
fiind singura tehnică ce permite creşterea rapidă a fondurilor, lucru mai dificil de realizat
pe celelalte pieţe de capital (acţiuni, obligaţiuni şi plasamente private).
În SUA, cei mai mari creditori care acordă credite sindicalizate sunt JP Morgan
(cotă de piaţă 28,9%), Bank of America (cotă de piaţă 21,4%) şi Citigroup (cotă de piaţă
14,7%) 5. În Europa, Franţa a acumulat în 2004 o pătrime din creditele sindicalizate
acordate în Europa de vest, iar la nivel mondial aceasta se situează pe locul 2 după SUA.
Caracterele juridice ale contractului de credit sindicalizat. Acest tip de contract
implică, cel mai adesea, aplicarea regulilor din cadrul dreptului civil, dreptului comercial,
dreptului bancar, bancar internaţional (în materia eurocreditelor, de exemplu)6.
1
Unul din cele mai recente exemple autohtone îl constituie împrumutul sindicalizat obţinut de A&D
Pharma în valoare de 100 milioane Euro pe o perioadă de 5 ani pentru creşterea rapidă a companiei, creşterea
capitalului circulant, modernizarea reţelei de depozite şi farmacii, sau creditul de 80 milioane de euro obţinut
de grupul de medicamente Argesfarm, sindicalizat de Citibank International (Sursa: www.wall-street.ro).
2
Emmanuelle Bouretz, Crédits sindiqués: transfert et partage du risque entre banques, Revue Banque
Éditeur, Paris 2005, p. 10.
3
Dolarii rezultaţi din vânzarea petrolului de către exportatori către ţările vestice, dolari depozitaţi
ulterior în băncile din aceste ţări.
4
Donald J. Mullineaux, "Tying and Subsidized Loans: a Doubtful Problem", American Bankers
Association, mai 2002.
5
Syndicated Bank Loans: 2006 Default Review and 2007 Outlook, Moody's Inverstors Service
(www.moodys.com).
6
Jean-Pierre Mattout, op. cit., p. 139
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Contractul de credit sindicalizat este consensual, simplul acord de voinţă al părţilor
fiind suficient pentru încheierea valabilă a contractului. În practică, toate contractele de
credit sindicalizat se încheie însă în formă scrisă, având în vedere complexitatea acestora,
în normele bancare care guvernează acest tip de credit fiind specificate elementele
documentaţiei contractuale.
Acest act juridic este sinalagmatic, întrucât ambele părţi au drepturi şi obligaţii:
obligaţia principală a împrumutătorului este de a pune la dispoziţia împrumutatului
sumele de bani menţionate în contract, în timp ce împrumutatul are obligaţia principală de
a returna sumele primite în termenele şi condiţiile stabilite, însoţite de plata dobânzii
aferente.
Un alt caracter juridic al acestui tip de contract de credit este caracterul oneros,
spre deosebire de împrumutul de consumaţie (propriu-zis), care poate fi cu titlu gratuit
sau cu titlu oneros.
Tipuri de credite sindicalizate1. Doctrina franceză împarte creditele sindicalizate
în două forme juridice, şi anume sindicalizare directă, în care riscul de credit poate fi
distribuit de la început între băncile semnatare ale documentaţiei contractuale (credit
sindicalizat) şi sindicalizare indirectă sau sub-sindicalizarea - riscul de credit poate fi
transferat concomitent sau ulterior de către o bancă unică semnatară a contractului de
credit (credit bilateral sau sindicalizat), uneia sau mai multor bănci.
Sindicalizarea directă – grupul de bănci semnează documentaţia contractuală care
guvernează raporturile dintre bănci şi entitatea care împrumută, pe de o parte, şi
raporturile dintre bănci, pe de altă parte, conferind uneia dintre ele, denumită agent de
credit2, un rol de centralizare a operaţiunilor. În acest caz, se consideră că fiecare membru
al sindicatului acordă direct entităţii care împrumută un credit exprimat în cifre sau în
procent din suma totală a creditului. În această situaţie, în marea majoritate a cazurilor,
avem de-a face cu un singur contract care cuprinde atât prevederi referitoare la creditul
acordat entităţii respective, cât şi prevederi referitoare la sindicalizare. Specificitatea
acestui caz face dificilă disocierea dintre relaţia de credit şi relaţia sindicală3, ambele
putând fi analizate într-o singură prevedere.
Avantajele sindicalizării directe sunt faptul că ambele relaţii sunt guvernate de
aceeaşi lege şi că entitatea care se împrumută aprobă sindicatul bancar, regulile de
funcţionare ale acestuia, precum şi condiţiile financiare ale operaţiunii prin însuşi
contractul de credit. Motivele pentru care băncile distribuie riscurile creditului sunt
variate, pornind de la incapacitatea de a susţine singure un împrumut de o valoare prea
mare şi până la dorinţa entităţii de a se face cunoscută pe piaţă.
Sindicalizarea indirectă – băncile care au acordat un credit pot transfera o parte sau
tot riscul creditului uneia sau mai multor bănci sau instituţii de credit. Banca ce transferă
riscul poate să fie4:
a) o bancă semnatară a unui contract de credit sindicalizat, adică procedeul de
sub-sindicalizare de gradul întâi sau sindicalizare de gradul al doilea;
1

În doctrină se mai foloseşte şi denumirea de credit consorţial.
Engl: lead bank, lead lender.
3
Emmanuelle Bouretz, Crédits sindiqués: transfert et partage du risque entre banques, Revue
Banque, Paris 2005, p. 18.
4
Emanuelle Bouretz, op. cit., p. 22
2
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b) o bancă semnatară a unui contract de credit bilateral, care acţionează în afara
oricărei sindicalizări preexistente, adică sindicalizarea indirectă sau creditul în
participaţie;
c) o bancă, nesemnatară a unei convenţii de credit, care şi-a asumat deja, prin
intermediul unei sub-sindicalizăride gradul întâi sau unei sub-sindicalizăti indirecte, totul
sau o parte a riscului (1) unui credit sindicalizat sau (2) unui credit bilateral şi care decide,
la rândul său, să transfere acest risc uneia sau mai multor bănci, adică sub-sindicalizare
sau sindicalizare de gradul al doilea.
Cadrul juridic al contractului de credit sindicalizat. Am redat anterior în cadrul
acestui capitol definiţia legală a creditului, aşa cum era ea furnizată de Legea 58/1998. În
ceea ce priveşte varietatea de credit analizată aici, legislaţia română nu conţine dispoziţii
referitoare la contractul de credit sindicalizat, contractele de acest gen încheiate pe
teritoriul României fiind elaborate în limba engleză şi guvernate de legislaţia britanică
(excepţie făcând contractele de garanţie asupra bunurilor debitorului şi/sau garantului
aflate pe teritoriul ţării noastre sau în orice alte cazuri în care garanţia trebuie constituită
conform legii române). Putem astfel adăuga încă un caracter juridic al contractului de
credit sindicalizat, şi anume aceea că acest tip de contract este un contract nenumit.
În legislaţia franceză, respectivul domeniu este guvernat de Hotărârea ministerială
din 18 februarie 1987 şi Regulamentul Comitetului pentru reglementare contabilă nr.
00-03 din 4 iulie 2000. Ambele documente oferă, însă, doar definiţii privitoare la
consorţiile bancare şi nu indică regimul juridic al sindicalizărilor bancare. Federaţia
Bancară Franceză a urmărit, încă din anii '80, să elaboreze un set de recomandări care să
guverneze mecanismul luării deciziilor în cadrul sindicatului bancar, în vederea unei mai
bune gestionări a relaţiilor dintre parteneri la nivelul angajamentelor reciproce; acest
demers a fost, însă, abandonat datorită preferinţei bancherilor francezi pentru absenţa
regulilor profesionale scrise care riscau să blocheze anumite situaţii sau să dea naştere la
dificultăţi de interpretare.
În prezent, se observă o tendinţă generală de standardizare la nivel mondial a
documentaţiei referitoare la creditul sindicalizat. Astfel, pe plan european a fost creată o
organizaţie denumită Loan Market Association (LMA)1, cu sediul la Londra, ale cărei
obiective sunt de a elabora documente standard pentru piaţa primară şi secundară a
creditelor sindicalizate. În colaborare cu British Bankers Association şi cu Association of
Corporate Treasurers, asociaţia a elaborat un set de 6 contracte tip de credit sindicalizat
(care poartă denumirea de Primary Documents şi sunt guvernate de legea britanică).
Printre membrii LMA se numără bănci, cabinete de avocatură, investitori instituţionali şi
alţi membri implicaţi în mod activ pe pieţele de credit sindicalizat. Documentele
standardizate elaborate de asociaţie sunt, însă, disponibile pentru a fi folosite în mod
exclusiv de către membrii acesteia, nefiind accesibile publicului larg.
Această asociaţie a elaborat, de asemenea, şi un cod de conduită care nu are ca scop
să prevaleze dreptului comun în materie, ci să ofere indicaţii, încurajând băncile să
respecte reglementările legale.
1

Corespondentul asiatic al acesteia îl constituie Asia Pacific Loan Market Association, cu sediul la
Hong Kong, care derulează o activitate similară. Printre membrii săi se numără ABN AMRO Bank, BA Asia,
Bank of China, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Barclays Capital, JP Morgan Chase, Citibank, DBS
Bank, HSBC Investment Bank Asia. Un caz special îl constituie piaţa japoneză, care deţine propria sa
asociaţie, Japanese Syndicated Loan Market Association.
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Clauza respectării confidenţialităţii. Unul din elementele extrem de importante
ale contractului de credit sindicalizat îl constituie clauza confidenţialităţii. În acest sens,
asociaţia oferă indicaţii cu privire la modul de a folosi informaţia confidenţială, modul în
care utilizarea informaţiei confidenţiale poate crea preocupări juridice şi paşii care trebuie
avuţi în vedere în reducerea riscurilor. În contractele de credit sindicalizat, părţile pot veni
în contact cu informaţii confidenţiale sau cu informaţii sensibile la preţ. În termeni
generali, există anumite obligaţii de confidenţialitate impuse de creditor datorită
preocupărilor de sensibilitate comercială ale informaţiei. Există şi o formă standard a
angajamentele de confidenţialitate elaborate de LMA. La nivel european, a fost elaborată
şi o definiţie a informaţiei interne (Directiva UE 2003/6/EC referitoare la abuzul pe piaţa
UE1, art.1): „...informaţia de o natură precisă care nu a fost făcută publică, care se
referă, direct sau indirect, la unul sau mai mulţi emitenţi de instrumente financiare şi
care, dacă este făcură publică, poate avea un efect semnificativ asupra preţurilor acestor
instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate aferente”.
Această directivă solicită emitenţilor să informeze publicul, cât mai curând posibil,
cu privire la informaţia internă referitoare la aceştia sau la securities. Scopul acestei
cerinţe este de a limita circumstanţele potenţiale sau perioada în care informaţia internă
este posibil să existe. Totuşi, există excepţii în ceea ce priveşte această obligaţie – în
special în ceea ce priveşte negocierile în desfăşurare sensibile din punct de vedere
comercial. Pe cale de consecinţă, confidenţialitatea poate fi, de asemenea, solicitată în
mod expres de către entităţile care împrumută din partea creditorilor ca rezultat al
obligaţiilor ce se nasc conform legislaţiei în domeniul tranzacţionării interne.
LMA propune câţiva paşi practici care trebuie să fie urmaţi de către companii în
vederea protejării informaţiei interne, şi anume bariere de informaţie, restricţii privitoare
la tranzacţionare, reguli privitoare la personal, pregătirea personalului, impunerea
obligaţiilor de confidenţialitate terţelor părţi.
Părţile contractante2 sunt aranjorul, agentul de sindicalizare şi creditorii.
Aranjorul3 este banca sau instituţia financiară autorizată de client să organizeze
finanţarea, conform termenilor şi condiţiilor stipulate în ofertă (sau în scrisoarea de
mandat); principalele sale obligaţii sunt: iniţierea şi structurarea tranzacţiei, trimiterea
invitaţiilor către alte bănci, distribuirea informaţiilor către potenţialii participanţi,
stabilireaparticipării finale în cadrul sindicalizării, pregătirea şi negocierea documentaţiei
contractuale cu clientul sau cu băncile care participă la sindicalizare4.
Agentul de sindicalizare5 este banca sau instituţia financiară care acţionează în
numele tuturor băncilor participante şi este mandatată de membrii sindicatului cu
administrarea creditului/facilităţii, după semnarea contractului de credit; agentul are o
relaţie directă cu împrumutatul, acţionând ca un intermediar între împrumutat şi creditori;
drepturile şi responsabilităţile agentului sunt stipulate, de obicei, în contractul de credit
sindicalizat (ca în cazul sindicalizării directe, aşa cum s-a precizat anterior), sau pot exista
situaţii când mandatul agentului face obiectul unui contract separat, distinct de contractul
1
Titlu original: Directive 2003/6/EC on insider dealing and market manipulation (market abuse),
Jurnalul Oficial al UE, 28 ianuarie 2003.
2
Guide to syndicated loans, Loan Market Association, www.loan-market-assoc.com.
3
Engl. arranger, mandated bank, fr. arrangeur.
4
Andrew Fight, Syndicated lending, Butterworth-Heinemann Publishing House, 2004, p. 29.
5
Engl. facility agent (facility manager), fr. agent de credit.
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de credit, încheiat între împrumutat, băncile participante şi agent (în cazul sindicalizării
indirecte).
Creditorii1 sunt băncile care îşi asumă angajamentul de a furniza o parte din
fondurile puse la dispoziţia împrumutatului.
Etapele încheierii contractului de credit sindicalizat. O tranzacţie sindicalizată se
derulează pe parcursul a trei etape:
- faza pre-mandat, în care este structurată tranzacţia şi se stabileşte strategia de
distribuţie
- faza post-mandat, în care are loc sindicalizarea şi sunt negociate sau semnate
contractele de credit, de garanţie etc.
- faza post-semnare, în care are loc utilizarea şi rambursarea facilităţii financiare.
În faza pre-mandat, clientul iniţiază procesul de sindicalizare, căutând un aranjor.
Invitaţiile de depunere a ofertelor se pot adresa doar băncilor cu care acesta are relaţii
strânse de afaceri sau unui grup lărgit de bănci. Principalele informaţii pe care un aranjor
trebuie să le deţină în această etapă sunt: suma facilităţii, scopul, maturitatea, graficul de
tragere; clauzele contractuale sensibile (condiţii precedente, condiţii financiare); termenii
şi condiţiile acceptabile de către bancă; grup ţintă de bănci; nivele ţintă de preţ; termene
(atât pentru acordarea mandatului, cât şi pentru punerea la dispoziţie a fondurilor);
competiţie şi abordarea împrumutatului cu privire la modalitatea de licitaţie/evaluare şi
selectare a ofertelor.
Urmează structurarea şi stabilirea preţului tranzacţiei; în această etapă este necesar
să se constituie o echipă al cărei obiectiv este câştigarea mandatului. Echipa trebuie să se
asigure că structura facilităţii şi preţul sunt atractive pentru client şi că vor fi acceptabile
pentru potenţialele bănci participante. Astfel, o primă propunere este înaintată clientului.
În urma negocierii cu clientul se stabilesc termenii ofertei finale, iar oferta finală
rezultate se supune aprobărilor interne ale băncii.
În faza postmandat, aranjorul pregăteşte pachetul informaţional care va fi transmis
băncilor/investitorilor invitaţi în sindicalizare. Acesta reprezintă un document esenţial,
care cuprinde de regulă: acordul clientului de transmitere a informaţiilor, termenii şi
condiţiile tranzacţiei, date legate de activitatea clientului, date legate de management,
situaţiile financiare ale clientului şi garantului. Dacă este vorba de finanţarea unui proiect,
la elementele enumerate anterior se vor adăuga datele specifice ale proiectului respectiv
(studiu de fezabilitate, licenţe). Ulterior, aranjorul transmite invitaţii de participare către
băncile identificate în prealabil, însoţite de un proiect de acord de confidenţialitate care
trebuie semnat de băncile invitate şi remis aranjorului. După obţinerea aprobărilor interne,
fiecare bancă va trimite în scris acceptul de a participa la tranzacţie. Documentaţia
contractuală este elaborată de case de avocatură sau de către consultaţi externi ai băncii.
După semnarea documentaţiei contractuale, rolul Aranjorului ia sfârşit, locul
acestuia fiind luat de către Agent (sarcinile sale sunt specificate în contractul de credit
sindicalizat sau într-un contract separat de agent, accesoriu contractului de credit). Rolul
Agentului este de a verifica îndeplinirea de către client a condiţiilor stipulate în contractul
de credit, de a primi de la client cererile de tragere, de a notifica băncile participante cu
privire la sumele pe care acestea trebuie să le transfere agentului, pentru contul
împrumutatului. De asemenea, Agentul primeşte şi distribuie către sindicat toate
documentele şi notificările venite de la împrumutat.
1

Engl. lenders, participants, co-lenders, fr. membres du syndicat.
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Actele necesare încheierii contractului de credit sindicalizat sunt următoarele:
a) Scrisoarea de mandat (sau oferta)1: împrumutătorul desemnează Aranjorul prin
intermediul scrisorii de mandat. Conţinutul scrisorii de mandat variază după cum
Aranjorul este mandatat să depună „cele mai bune eforturi” în vederea aranjării facilităţii
respective, sau dacă Aranjorul este de acord să „subscrie” facilitatea respectivă. Aceasta
conţine: un acord de subscriere sau de utilizare a celor mai bune eforturi, condiţiile
obligaţiilor creditorilor, chestiuni legate de sindicalizare, precum şi costurile şi
dispoziţiile referitoare la garanţie.
b) Scrisoare de intenţie2: scrisoarea de mandat va fi semnată, de obicei, împreună cu
o scrisoare de intenţie ataşată. Scrisoarea de intenţie conţine termenii finanţării propuse
anterior documentaţiei complete. Ea cuprinde părţile implicate, rolurile acestora, precum
şi mulţi termeni comerciali (de exemplu, tipul de facilităţi, sumele facilităţilor, preţul,
termenul creditului).
c) Memorandumul de informare3: pregătit de obicei de către Aranjor împreună cu
împrumutătorul şi trimis de către Aranjor potenţialilor membri ai sindicatului. Acesta
conţine o descriere comercială a activităţii, administrării şi contabilităţii
împrumutătorului.
d) Scrisori de comision4: în plus faţă de plata dobânzii creditului şi orice cheltuieli
bancare aferente, entitatea care se împrumută trebuie să plătească comisioane acelor bănci
din cadrul sindicatului care au realizat o activitate suplimentară sau şi-au asumat o
responsabilitate mai mare în procesul de creditare, în special Aranjorul şi Agentul.
Contractul de credit sindicalizat trebuie să conţină prevederi referitoare la aceste
comisioane.
Tipuri de contracte de credit sindicalizate. Există două tipuri de facilităţi care
sunt, de obicei, sindicalizate, şi anume facilităţi de credit la termen (term loan facilities) şi
facilităţi de credit reînnoibil sau rotativ5 (revolving loan facilities).
În tipul de facilitate de credit la termen creditorii împrumută o sumă specificată pe o
anumită perioadă de timp, cunoscută drept „termen”. De obicei, entităţii căreia i se acordă
împrumutul îi este permisă o scurtă perioadă de timp după executarea creditului (perioada
de disponibilitate sau de angajament), în care poate atrage credite până la o limită maximă
specificată a facilităţii. Rambursarea poate fi efectuată în rate (caz în care facilitatea este
descrisă ca amortizare) sau poate exista o singură plată la finele facilităţii. Odată ce un
credit la termen a fost achitat de către entitatea care s-a împrumutat, acesta nu mai poate
fi reatras.
În ceea ce priveşte facilitatea de credit reînnoibil, aceasta oferă unei entităţi care se
împrumută o sumă totală maximă a capitalului, disponibilă pe o anumită perioadă de
timp. Totuşi, spre deosebire de creditul la termen, facilitatea de credit reînnoibil permite
entităţii care se împrumută să reducă, să ramburseze şi să reatragă credite din capitalul
disponibil pe respectiva perioadă de timp. Fiecare credit este împrumutat pe o anumită
perioadă de timp, de obicei una, trei sau şase luni, după care este, tehnic, rambursabil.
1

Engl. mandate letter, commitment letter, consentment letter, fr. lettre d'engagement.
Engl. term sheet.
3
Engl. information memorandum, consentment memorandum, fr. mémorandum d'information.
4
Engl. fee letters.
5
Philip R. Wood, International Loans, Bonds and Securities Regulation, Sweet&Maxwell Publishing
House, 2007, p. 210.
2
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Rambursarea unui credit reînnoibil este efectuată fie prin programarea reducerilor din
suma totală a facilităţii în timp, fie prin rambursarea tuturor creditelor restante care sunt
rambursate la data încheierii.
Contractele de credit sindicalizat pot conţine fie o singură facilitate de credit la
termen sau reînnoibil, fie acestea pot conţine o combinaţie între cele două tipuri de
facilităţi financiare, sau câteva din fiecare tip (de exemplu, credite multiple la termen în
diferite valute şi cu diferite profiluri de maturitate).
Acest tip de credit a cunoscut în ultima vreme o extindere foarte mare. La nivel
mondial, jumătate din aceste tipuri de credite au fost acordate de către piaţa americană, în
timp ce pe piaţa europeană cei mai importanţi membri au fost Franţa, Germania şi Marea
Britanie. Printre cele mai importante bănci care acordă astfel de credite pe piaţa primară
amintim aici corporaţia JP Morgan (pentru piaţa americană), Deutsche Bank AG, Royal
Bank of Scotland Group, BNP Paribas, Calyon, Société Générale (pentru piaţa
europeană).
Tehnica sindicalizării s-a dezvoltat în special în materia eurocreditelor1, această
piaţă cunoscând o dezvoltare deosebită în anii '70-'802. În prezent, datorită tipurilor
diferite de probleme pe care le ridică aceste contracte, cum ar fi legea care guvernează
contractul, clauzele de confidenţialitate, se încearcă o standardizare la nivel regional a
documentaţiei aferente acestui tip de contracte, în vederea facilitării contractării acestor
categorii de credite şi uniformizării practicii în materie.
Astfel, în lumina acestor demersuri, propunem de lege ferenda identificarea acestui
tip de contract de credit în legislaţia română, avându-se însă în vedere faptul că, pe plan
internaţional, se urmăreşte ca aceste tipuri de contracte să nu fie supuse unor constrângeri
statale (a se vedea cazul Franţei, ţară cu tradiţie în domeniul creditelor sindicalizate, care
a eşuat în demersul său de a crea un cod de bune practici la nivel naţional, legislaţia
conţinând, însă, în prezent, prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea
consorţiilor bancare).

Secţiunea 14
Instrumentele financiare derivate
Definiţie. Instrumentele financiare derivate (IFD) sunt instrumente financiare al
căror randament are la bază randamentul oferit de un alt instrument financiar sau marfă,
denumit „activ suport” (underlying asset sau underlying variable)3.
Prin urmare, randamentul IFD este derivat din evoluţia preţului unui alt instrument
sau randament.
Activul suport. Acesta poate fi o marfă (ex. cereale, petrol, cărbune, legume,
aluminiu etc.) un instrument financiar (ex. acţiuni, valute, titluri de credit etc.) sau alte
1

În acest sens, a se vedea Nicholas V. Gianaris, The European Union and the United States: economic
relations, Greenwood Publishing Group, 1991, p. 103; Charles Adams, Donald J. Mathieson, Garry Schinasi,
International capital markets: developments, prospects and key policy issues, International Monetary Fund, p. 58
2
J.P. Mattout Droit bancaire international, Montchrestien, Paris, 1995, p. 106.
3
Instrumente financiare derivate, Bursa de Valori Bucureşti, octombrie 2007, www.bvb.ro.
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valori, măsurători ori indicatori care vizează instrumente financiare, evenimente sau
statistici (ex. indici bursieri, indicatori de volatilitate, starea vremii etc.).
Contractele încheiate pe instrumentele financiare derivate sunt contracte
bancare. În legislaţia bancară1 se precizează, în cadrul activităţilor desfăşurate de bănci,
şi tranzacţionarea în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor a acestor tipuri de contracte.
Aceste tipuri de activităţi sunt desfăşurate de bănci prin intermediul societăţilor de
servicii de investiţii financiare pe care acestea le deţin sau prin intermediul diviziilor
specializate din cadrul băncilor.
Sediul materiei aplicabil operaţiunilor de compensare - decontare a tranzacţiilor cu
instrumentele financiare se regăseşte în:
- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
- Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi
şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
- OG nr. 9/2004 din 22.01.2004 privind unele contracte de garanţie financiară
aprobată prin Legea nr. 222/2004
- Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitului
central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale
- Regulamentul CNVM nr. 32/2005 privind serviciile de investiţii financiare.
Tranzacţionarea contractelor futures şi options reprezintă o alternativă ideală la
tranzacţionarea activelor suport (acţiuni listate, titluri de stat, mărfuri, etc.).
Legea 253/20042 enumeră în cadrul instrumentelor financiare, la art. 2, punctul 8:
a) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în
fonduri;
b) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);
c) swapuri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni;
d) opţiuni pe orice instrument financiar (valori mobiliare, titluri de participare la
organismele de plasament colectiv, instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat
cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit).
Identificăm astfel patru tipuri de contracte: contracte futures, contracte forward,
contracte swap şi contracte options.
Rolul instrumentelor financiare derivate. Instrumentele derivate reprezintă o
formă de asigurare împotriva pierderilor financiare. Comparativ cu piaţa la vedere,
accesul pe piaţa instrumentelor financiare derivate este relativ facil din punctul de vedere
al costurilor, ca urmare a faptului că IFD reprezintă o modalitate de asigurare împotriva
riscului
Pieţele futures furnizează indicii valoroase referitoare la preţurile activelor suport,
iar pieţele options oferă informaţii cu privire la volatilitatea activelor suport.
Tehnicile de arbitraj, inclusiv prin intermediul tranzacţionării asistate de calculator
(program trading) contribuie la creşterea numărului de unităţi tranzacţionate din activul
suport, precum şi la menţinerea preţurilor IFD aproape de nivelul teoretic.
Instrumentele financiare derivate pot fi clasificate în:
- necondiţionate (contracte futures, contracte forwards)
- condiţionate (opţiuni standardizate, opţiuni tranzacţionate).
1
2

OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 18 lit.g).
Publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din 28 iunie 2004.
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În vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată autorizată de
C.N.V.M., instrumentele financiare derivate trebuie să fie înregistrate1 în prealabil la
C.N.V.M.
Elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate care se supun
înregistrării la C.N.V.M. trebuie să cuprindă cel puţin:
a) în cazul contractelor futures: simbolul, activul suport, mărimea obiectului
contractului, cotaţia, pasul de tranzacţionare, lunile de iniţiere, data scadenţei, prima şi
ultima zi de tranzacţionare, modalitatea de determinare a preţului de închidere,
modalitatea de determinare a preţului de lichidare la scadenţă, modalitatea de executare la
scadenţă a poziţiilor rămase deschise, în evidenţa casei de compensaţie, respectiv
decontare finală în fonduri sau livrare fizică şi orarul de tranzacţionare.
b) în cazul contractelor cu opţiuni: simbolul, activul suport, stilul (european,
american etc.), mărimea obiectului contractului, cotaţia, pasul de tranzacţionare, lunile de
iniţiere, data exercitării, data expirării opţiunii, numărul de serii şi modalitatea de
caracterizare a unei serii, prima şi ultima zi de tranzacţionare, modul de exercitare a
opţiunii, orarul de tranzacţionare.
Certificatul de înregistrare a instrumentelor financiare derivate la C.N.V.M. va fi
emis în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea documentaţiei complete în acest
sens. În cazul respingerii unei cereri de înregistrare, C.N.V.M. va emite o decizie
motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării
ei.
Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a
documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut anterior care reîncepe să
curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate
fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii
cererii.
Instrumentele financiare derivate constituie, însă, subiect de controversă datorită
faptului că utilizarea IFD poate duce la mari pierderi (afacerea Nick Leeson din 1994,
falimentul Long-Term Capital Management în 2000).

Secţiunea 15
Contractul Forwards
Definiţie. Contractul Forwards reprezintă o tranzacţie negociată în mod privat şi
care este adaptată la necesităţile celor două părţi ale contractului. Părţile contractante se
obligă să cumpere, respectiv să vândă un activ suport (marfă sau instrument financiar) la
o dată viitoare, la un preţ şi cantitate stabilite în momentul tranzacţiei (astăzi).
Contractele forwards încheiate în industria financiară sunt negociate în cadrul unei
pieţe private de dimensiuni mari, în care jucătorii sunt entităţi de natura guvernelor,
instituţiilor financiare (bănci comerciale, firme de investiţii), precum şi a marilor
corporaţii (tranzacţiile forwards pe curs de schimb).
1

Instrucţiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la CNVM.
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Ca urmare a riscului de default asociat cu contractele forwards, accesul la piaţa
forward este, în general, limitat la entităţile care au o situaţie financiară solidă şi o
reputaţie foarte bună.
În piaţa forward apar rareori situaţii de default, spre deosebire de piaţa futures unde
apar mai des astfel de situaţii la nivelul investitorilor individuali, caz în care riscul este
preluat de către casa de compensare, respectiv de către membrii compensatori.
Un contract forwards1 pe curs de schimb reprezintă contractul prin intermediul
căruia o parte urmează să plătească, iar altă parte urmează să primească o sumă
specificată într-o deviză în schimbul altei devize, la o dată viitoare şi la o rată de schimb
prestabilită.
Exemplu. Un importator român cumpără de la un partener din Germania produse în
valoare de 200.000 Euro, urmând să le primească şi să le achite peste 2 luni. Produsele
importate le vinde pe piaţa internă la preţul de 800.000 lei. În momentul semnării
contractului, importatorul nu-şi poate estima cu exactitate profitul din cauza cursului
valutar RON/EURO (marfa se achiziţionează în euro şi se încasează în lei). La momentul
semnării contractului de import, cursul RON/EURO este 3.5000. Dacă ar plăti produsele
imediat, importatorul ar trebui să cumpere cei 200.000 Euro la cursul de mai sus şi preţul
în lei al mărfurilor va fi de 200.000 x 3.5000 = 700.000 lei, iar profitul obţinut din
vânzarea lor partenerilor locali va fi de 800.000 – 700.000 = 100.000 lei.
Întrucât valuta va fi cumpărată abia peste 2 luni, importatorul român nu ştie cât va fi
la momentul respectiv cursul RON/EURO, şi, deci, nu-şi poate estima în lei costul de
achiziţie al produselor.
Dacă peste 2 luni Euro se va aprecia în faţa leului, atunci el va fi avantajat întrucât
va plăti mai puţini lei pentru cei 200.000 EURO. La un curs de 3.4000 RON/EURO,
costul în lei al produselor importate va fi de 200.000 x 3.4000 = 680.000 lei, iar profitul
după vânzarea lor 800.000 – 680.000 = 120.000 lei.
În situaţia în care Euro se va deprecia faţă de leu, importatorul va plăti mai mult la
achiziţionarea valutei. La un curs de 3.6000 RON/EURO la scadenţa contractului, costul
produselor importate va fi de 200.000 x 3.6000 = 720.000 lei, iar profitul obtinut va fi de
800.000 – 720.00 = 80.000 lei.
Depozitele forward forward la rate ale dobânzii prestabilite devin mai puţin întâlnite
pe măsură ce instituţiile de credit recurg în schimb la FRA-uri. Instituţia de credit care s-a
angajat prin contract să plaseze depozitul este expusă integral la riscul de credit faţă de
contrapartidă. Pentru instituţia de credit care s-a angajat prin contract să accepte
depozitul, neîndeplinirea obligaţiei de către contrapartidă de a executa plasamentul va
rezulta într-o modificare neprevăzută a expunerii instituţiei de credit din rata dobânzii
(precum şi într-o problemă de finanţare) şi poate implica un cost de înlocuire.
Contractul FRA (Forward rate agreement) constituie un contract între două părţi
care este similar cu un depozit forward forward, cu excepţia faptului că la scadenţă nici
un depozit nu este plasat de una dintre părţi la cealaltă, de fapt având loc doar o decontare
în numerar a diferenţei dintre rata dobânzii stabilită în contract şi rata dobânzii curentă pe
piaţă.

1

J.P. Mattout, op. cit., p. 376.
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Secţiunea 16
Contractul Futures
Definiţie. Contractul Futures1 este o tranzacţie bursieră care generează obligaţia de
a cumpăra (pentru cumpărător), respectiv obligaţia de a vinde (pentru vânzător) şi are ca
efect o aşteptare asupra evoluţiei viitoare a preţului activului suport: producerea
condiţiilor evenimentului generează câştig, iar condiţiile contrare generează pierdere.
Obligaţiile cumpărătorilor şi ale vânzătorilor trebuie executate la scadenţa contractului.
Pentru ca acest contract să fie tranzacţionat la bursă, el trebuie să fie standardizat,
adică singurul aspect negociabil din acest contract să fie doar preţul. Şi alte contracte
obişnuite cu livrare la termen se pot asemăna cu această tranzacţie specifică bursei
datorită faptului că au un aspect comun, şi anume livrarea în viitor a mărfii. Ceea ce le
diferenţiază însă de contractele futures tranzacţionate la bursă este elementul de
standardizare al cantităţii şi calităţii mărfii tranzacţionate, a datei de livrare şi a locului de
livrare2.
Exemplu. Preţul grâului pe piaţa la vedere este, la data de 15 iunie, de 500 lei/tonă.
Un producător care intenţionează să vândă grâul din recolta curentă peste 3 luni (în luna
septembrie) se teme că preţul din piaţa la vedere la scădea. Atunci, producătorul iniţiază o
vânzare de contracte futures (deschide o poziţie short) la preţul de 500 de lei, având data
scadenţei în luna septembrie, anticipând un preţ al grâului de 500 de lei/tonă.
Dacă preţul grâului, în luna septembrie, va fi 450 lei, producătorul va câştiga 50
lei/tonă din tranzacţia futures, pentru că avea contractele futures pe grâu vândute la un
preţ mai mare – de 500 de lei.
Dacă în luna septembrie, preţul grâului va creşte la 600 de lei, atunci el va pierde
100 lei/tonă din tranzacţia futures.
În cazul în care preţul creşte, pierderea suferită de producător din tranzacţia futures
(100 lei/tonă) este compensată de venitul obţinut din vânzarea grâului la un preţ mai mare
cu 100 de lei.
Această operaţiune care are ca scop asigurarea unui preţ pentru o tranzacţie viitoare
este numită hedging. La data scadenţei, decontarea instrumentului financiar derivat se
face fie prin livrarea activului suport (în cazul în care acesta este o marfă) şi plata preţului
stabilit la momentul tranzacţiei, fie prin plata/încasarea diferenţei dintre preţul
contractului futures şi preţul activului suport.
Pentru a deschide o poziţie, indiferent dacă este long (cumpărare) sau short
(vânzare), adică indiferent dacă se vinde sau se cumpără un contract futures, investitorul
trebuie să depună o marjă iniţială (adică o sumă de bani sau instrumente financiare
transferabile şi eligibile, sub formă de garanţie financiară) în vederea acoperirii
eventualelor pierderi suferite.
Marja este stabilită de către casa de compensare şi calculată în funcţie de riscul dat
de volatilitatea preţului şi de valoarea contractului.
1

Prima piaţă de futures a început la Dojima, Osaka, în Japonia anilor 1670, aceasta constituind unica
piaţă de futures din lume până în 1860. Dojima era centrul comerţului cu orez, deţinând 91 de depozite de
orez în 1673. Piaţa de futures de la Dojima lucra cu definiţii clare ale calităţii, datei şi locului livrării, experţii
care evaluau calitatea orezului, şi case de compensare pentru contracte.
2
Sorin Caracudă-Păunescu, Contractele futures, Revista de Drept Comercial, nr. 3/2003, p. 117.
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Marja iniţială nu reprezintă o plată parţială, ci doar o garanţie de bună execuţie.
Scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către ambele părţi (vânzător
şi cumpărător).
În cazul în care, ca urmare a evaluării zilnice a contractului futures se înregistrează
o pierdere, investitorul poate primi un apel în marjă de la membrul compensator prin care
i se solicită suplimentarea garanţiei depuse.
Apelul în marjă este emis în cazul în care suma depusă este mai mică decât nivelul
corespunzător marjei de menţinere.
Obligaţiile de cumpărare/vânzare asumate prin tranzacţionarea contractelor futures
pot fi anulate înainte de data tranzacţiei prin efectuarea unei tranzacţii de sens contrar de
vânzare/cumpărare.
Conform statisticilor, doar un procent cuprins între 2 şi 5% dintre obligaţiile
asumate prin contractele futures ajung până la data scadentă.
Contractele futures pe devize sunt contracte tranzacţionate la bursă cu scopul
livrării unei sume standardizate dintr-o anumită deviză la o dată viitoare prestabilită.
Preţul pentru deviza respectivă este convenit în ziua în care contractul este cumpărat sau
vândut.
Contractele futures pe rata dobânzii sunt asemănătoare cu contractele futures pe
devize, cu excepţia faptului că aceste contracte se referă la livrarea unui număr
standardizat dintr-un anumit titlu, de obicei certificate de trezorerie, obligaţiuni
guvernamentale şi certificate de depozit bancare.
Obiectul contractului. Acesta se analizează în funcţie de elementul care este
tranzacţionat. În cazul contractului futures pe valută, acesta constituie un număr de unităţi
standard din valuta dorită şi scadentă fie la o lună, la trei luni sau la şase luni. În ceea ce
priveşte contractul futures care tranzacţionează indici bursieri, obiectul contractului este
indicele bursier la preţul bursei şi suma cash care va fi primită la scadenţă.
Riscul de preţ1. Acesta constituie un aspect important în cadrul transferului de risc
al contractului futures. Factorul timp, corelat cu alţi factori externi, poate crea condiţii
care să afecteze preţul mărfii.
De asemenea, concurenţa comercială poate modifica preţurile în sens ascendent dau
descendent. Cererea şi oferta comercială de produs constituie alţi factori care dictează
politica de preţ. În funcţie de oscilaţiile acestora se modifică şi valoarea preţului.
La Bursa de Valori Bucureşti se tranzacţionează, în prezent, două instrumente
financiare derivate având ca activ suport indicele BET, respectiv indicele BET-FI.
Aceste produse se adresează, în principal, investitorilor care deţin portofolii formate
din acţiuni care intră în componenţa indicelui BET şi/sau BET-FI şi care doresc să îşi
protejeze investiţia (valoarea portofoliului) prin hedging, precum şi speculatorilor care
vor să câştige prin anticiparea evoluţiei celor doi indici.
Pentru a putea tranzacţiona instrumente financiare derivate la Bursa de Valori
Bucureşti, investitorii trebuie să se adreseze societăţilor de servicii de investiţii financiare
(SSIF) care au calitatea de participanţi la piaţa derivatelor.
1

S. Caracudă-Păunescu, op. cit., p. 127.
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Pentru a obţine acces la sistemul de tranzacţionare pe Piaţa Derivatelor, SSIF-urile
trebuie să deţină:
- un contract de compensare-decontare valabil încheiat cu Casa de Compensare (în
cazul unui Membru Compensator) şi cu un membru compensator general (în cazul unui
Membru Non-Compensator)
- angajaţi cel puţin doi agenţi de derivate autorizaţi de BVB;
- calitatea de membru la Fondul de Compensare a Investiţiilor (cu excepţia
traderilor);
- dotarea tehnică corespunzătoare;
- un set de documente standard puse la dispoziţie de către BVB cu privire la
utilizarea sistemelor electronice.
Persoanele care deţin calitatea de agent de bursă pentru piaţa la vedere pot obţine
calitatea de agent de derivate dacă:
- transmit o cerere prin care solicită obţinerea calităţii de participant la Piaţa
Derivatelor;
- frecventează cursurile şi promovează examinările necesare autorizării.
Un agent de derivate poate să tranzacţioneze în numele unui singur participant la
Piaţa Derivatelor.
Deosebiri între contractele forwards şi contractele futures. În timp ce
contractele futures sunt contracte standardizate, contractele forwards constituite contracte
personalizate încheiate între două părţi; termenii pentru contractele forward sunt stabiliţi
de comun acord între cumpărător şi vânzător şi pot fi diferiţi de cei stabiliţi pentru
contractele futures de către bursa la care acestea se tranzactionează.
Spre deosebire de contractele futures, contractele forwards nu se tranzacţionează pe
o piaţă organizată, ci în sistem OTC (over the counter).
Gradul de lichiditate este scăzut (lipsa standardizării) în cazul contractelor forwards,
şi ridicat (fungibilitate) în cazul contractelor futures.
În ceea ce priveşte riscul de credit, în cazul contractelor forwards acesta este
suportat de către ambele părţi, în timp ce în cazul contractelor futures, există o casă de
compensaţie care să preia riscul de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una
din părţi.
Contractele forwards nu sunt lichide; ele sunt transferate foarte greu şi, de obicei,
nu pot fi anulate decât cu acordul celeilalte părţi care, de multe ori, se obţine prin plata
unor penalităţi;
Referitor la executarea contractului la scadenţă, în cazul contractului forwards,
aceasta este de aproximativ 100%, în timp ce în cazul contractului futures, aceasta este
doar de 2-5% (restul contractelor sunt închise înainte de scadenţă).
Privitor la momentul decontării, în cazul contractelor forwards, decontarea are loc la
scadenţa contractului, în timp ce, în cazul contractelor futures, decontarea este zilnică în
fonduri.
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Secţiunea 17
Contractul swap
Există cinci tipuri de swap-uri, şi anume: swap pe rata dobânzii, swap valutar, swap
de credit, swap pe mărfuri şi swap pe valori mobiliare. Doctrina franceză atribuie apariţia
contractelor swap căutării unui paliativ la inconvenientele creditelor andosate şi a
creditelor paralele1. Legislaţia română defineşte următoarele tipuri de swap-uri:
Contractul de swap valutar2 (currency swap) reprezintă operaţiunea de cumpărare
şi vânzare simultană a aceleiaşi sume în valută cu aceeaşi contrapartidă, cu decontarea la
două date de valută diferite (de regulă, spot şi forward), la cursuri de schimb stabilite
(spot şi forward) la data tranzacţiei.
Contractul swap pe rata dobânzii3 (interest-rate swap) constituie operaţiunea de
schimbare a ratei de dobândă, pe baza unui acord contractual între două părţi, prin care
fiecare parte este de acord să facă plăţi periodice celeilalte părţi, într-un interval definit de
timp, în aceeaşi valută, reprezentând dobânda calculată în baza unei rate fixe, pentru o
parte, şi variabile, pentru cealaltă parte, aplicabile la acelaşi capital4. Riscul acestui tip de
contract îl constituie cel de neexecutare de către cealaltă parte, adică riscul de neplată;
acesta este redus, însă, de caracterul sinalagmatic al obligaţiilor şi de utilizarea
compensaţiei ca modalitate de plată.
Acestea sunt forme simple de swap, practica însă a îmbogăţit aceste tipuri de
contracte5, în prezent existând:
- contracte swap pe rata dobânzii într-o singură valută, cu caracteristicile
dobânzilor diferite: dobândă fixă contra dobândă variabilă, denumite şi coupons-swap;
dobândă variabilă contra dobândă variabilă (Basis Swaps - swap-uri de rate variabile
bazate pe diferiţi indici, de exemplu prime against LIBOR)
- contracte swap în devize combinate (cross-currency interest-rate swaps,
cunoscute şi sub denumirea circus swaps) sunt, de asemenea, comune şi există numeroase
variaţii care conduc la tranzacţii swap de o mare complexitate, ce implică mai multe
contrapartide
- contracte swap la termen (timing option swap sau forward swap): contractul swap
este încheiat, însă plăţile reciproce care corespund dobânzilor vor debuta la o dată
ulterioară condiţiilor determinate sau determinabile
- contracte swap opţionale (option swap): reprezintă o variantă a tipului de swap
prezentat anterior, însă în acest caz beneficiarul opţiunii este liber să efectueze sau nu
operaţiunea în timpul perioadei de exercitare a opţiunii
1

C. Chazot şi P. Claude, Les swaps, concepts et applications, Economica, 1995, citaţi de J.P. Mattout,
op. cit., p. 340; în acest sens, şi Gheorghe Ciobanu, Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Ed. Economică,
1997, pp. 245-250.
2
Ordinul nr. 2.461 din 21 decembrie 2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si
procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip
benchmark, Anexa 1, pct. 23.
3
Ordinul nr. 2.461, Anexa 1, pct. 24.
4
De exemplu, în Franţa, primul contract de swap valutar a fost semnat în 1976, şi primul swap pe rata
dobânzii în 1981. Articolul 56 II din Legea finanţelor din 1991 autorizează în mod expres Trezoreria
franceză, care acţionează în numele statului, să contracteze "schimburi de devize sau pe rata dobânzii" (J.P.
Mattout, op. cit., p. 333).
5
J.P.Mattout, op. cit., p. 339.
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- contracte swap la termen variabil (callable swap): partea care plăteşte dobânda
fixă şi care primeşte dobânda variabilă are posibilitatea de a denunţa contractul, fără
penalităţi, la o anumită dată fixată prin contract.
Instituţiile de credit acţionează în mod frecvent ca intermediari între participanţii la
aceste tranzacţii şi fie garantează fiecare participant împotriva riscului de neplată al
celuilalt, fie îndeplinesc rolul de contrapartidă pentru fiecare dintre participanţi. În unele
cazuri, instituţiile de credit pot opta să transforme structura portofoliului de devize sau
rate ale dobânzii prin încheierea de tranzacţii swap fără încheierea unei alte tranzacţii de
contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar pentru instituţiile de credit ca urmare a
deschiderii de poziţii prin încheierea de astfel de tranzacţii swap şi ca urmare a
posibilităţii ca neonorarea obligaţiilor de plată ale contrapartidei să conducă la apariţia de
expuneri neaşteptate sau neprevăzute, din cursul de schimb sau din rata dobânzii, pe
durata operaţiunii de swap.
Regimul juridic al contractului de swap. În ceea ce priveşte aceste tipuri de
contracte, ele sunt guvernate de reguli profesionale codificate şi/sau contracte tip. În ceea
ce priveşte regulile profesionale, deosebim normele ISDA (International Swaps and
Derivatives Association) – Code of Standard Wording assumptions and provisions for
swaps şi Master Agreement. Acest contract cadru este tipul de contract cel mai frecvent
utilizat la nivel internaţional.
În Franţa, Asociaţia Franceză a Bancherilor a elaborat „condiţiile generale AFB
pentru schimburile de devize şi/sau ale condiţiilor dobânzilor” care, în 1994, a devenit
„Convenţia-cadru AFB privitoare la operaţiunile pe piaţa la termen”.
Formarea contractului1. Există aici două abordări:
- contractul poate fi încheiat prin corespondenţă, inclusiv telefonică, şi în acest caz
trebuie să facă obiectul unei confirmări scrise
- contractul este încheiat în scris; anumite sisteme de drept solicită încheierea în
formă scrisă a contractului (sistemul american).
Caracterele juridice. Contractul de swap reprezintă un contract intuitu personae,
asemenea majorităţii contractelor bancare, întrucât ele sunt încheiate în considerarea
capacităţii cocontractantului de a-şi onora angajamentele asumate. De asemenea,
contractul de swap constituie un contract de schimb2, întrucât, spre deosebire de vânzare,
care presupune un cumpărător şi un vânzător, în cazul schimbului, cele două părţi sunt
simultan şi una şi alta, „schimbul este un contract prin care părţile îşi dau respectiv un
lucru pentru altul"3, în cazul nostru o sumă de bani4. Tribunalul de Comerţ din Paris a
reţinut, de asemenea, în mai multe rânduri, că operaţiunea de swap pe devize constituie
un schimb5.

1

J.P. Mattout, op. cit., p. 345.
Blanche Sousi-Roubi, Le contrat d'échange, RTD Civ. 1978, p. 257.
3
C. Civ., art. 1405.
4
Planiol şi Ripert au arătat în doctrina franceză că, în cazul în care cele două obiecte ale convenţiei
constau şi unul şi altul în numerar, atunci operaţiunea constituie un schimb (citaţi de J.P. Mattout, op. cit.,
p. 354).
5
Trib. Com. Paris, 28 octombrie 1992.
2
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Secţiunea 18
Contractul options
Definiţie. Un contract options1 reprezintă un drept (dar nu şi o obligaţie) de a
cumpăra (opţiune de tip CALL) sau de a vinde (opţiune de tip PUT) un activ financiar (o
acţiune, un contract futures, etc.) la un moment viitor şi la un preţ prestabilit în prezent
(numit preţ de exercitare2). Cumpărătorul contractului options poate decide dacă îşi va
exercita sau nu opţiunea de cumpărare sau vânzare a activului, în funcţie de propriile
interese şi previziuni. Pentru acest drept de opţiune cumpărătorul trebuie să plătească
vânzătorului în momentul încheierii tranzacţiei o sumă de bani numită primă (2-3% din
preţul vânzării3). Valoarea primei este cea care se negociază la bursă şi face obiectul
cererii şi a ofertei. Opţiunile de tip CALL şi opţiunile de tip PUT constituie tipuri
distincte, iar cumpărarea sau vânzarea unui tip nu îl implică pe celălalt4.
Astfel, pierderea cumpărătorului este limitată la prima pe care o plăteşte
vânzătorului contractului. Dacă previziunile sale nu se confirmă, cumpărătorul nu este
obligat să-şi exercite opţiunea, pierzând numai prima. Dacă previziunile sale se confirmă,
cumpărătorul va exercita opţiunea. În ceea ce priveşte vânzătorul, câştigul său este prima
încasată de la cumpărător; vânzătorul nu are nici o putere de decizie cu privire la
exercitarea opţiunii, el aşteptând decizia cumpărătorului în acest sens.
Evoluţie. Deşi multe persoane asociază opţiunile doar cu speculaţia, conceptul de
opţiune a evoluat din nevoia de a controla riscul fluctuaţiilor de preţ pe pieţele agricole.
Primele documente în acest sens datează din Olanda (1634), unde era o practică comună a
vremii ca angrosiştii să vândă lalele cu o livrare viitoare. Exista, totuşi, un mare risc
reprezentat de vânzarea la un preţ fix în viitor fără a şti cu siguranţă care va fi costul.
Pentru a limita riscul respectiv şi pentru a asigura marginile de profit, mulţi angrosişti
cumpărau opţiuni de la cultivatorii de lalele. Aceste opţiuni permiteau angrosiştilor să
cumpere lalele de la cultivatori la un preţ prestabilit pentru o anumită perioadă de timp.
Cu alte cuvinte, preţul maxim pentru angrosişti era fixat până la momentul livrării
consumatorului final şi primirea plăţii. Dacă preţul lalelelor creştea deasupra preţului
maxim, atunci angrosiştii care deţineau o opţiune cereau livrarea de la cultivator la preţul
maxim, astfel asigurându-şi o margine de profit. Dacă, totuşi, preţurile scădeau şi
opţiunea expira ca fără valoare, un angrosist putea să-şi asigure profitul prin
achiziţionarea lalelelor la preţul mai mic, de piaţă de la momentul respectiv şi să îşi
îndeplinească angajamentul faţă de consumatorul final la un preţ chiar mai mic decât cel
anticipat. Aceste contracte options au permis multor angrosişti să rămână în afacerea cu
lalele în perioadele de extremă volatilitate a preţului lalelelor. Spre deosebire de
angrosiştii care cumpăraseră contracte options şi se expuneau unui risc limitat, angrosiştii
care se obligau să plătească un preţ fix, indiferent de condiţiile de piaţă la momentul
recoltării erau ruinaţi când preţul lalelelor scădea. De asemenea, s-au dezvoltat
contractele options pe bulbii de lalele5.
1

În acest sens, a se vedea şi Gh. Ciobanu, op. cit., pp. 220-245.
Strike price.
3
Michel de Juglart, Benjamin Ippolito, op. cit., p. 924.
4
Characteristics and Risks of Standardized Options, Options Clearing Corporation
(www.optionsclearing.com).
5
Options: Essential Concepts and Trading Strategies, The Options Institute, McGraw Hill, 1999, p. 2.
2
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În SUA, o piaţă a opţiunilor pe valori s-a dezvoltat după deschiderea în 1791 a
Bursei de Valori de la New York1.
Clasificare. Corespondente ale promisiunilor de vânzare şi cumpărare din dreptul
civil2, opţiunile sunt considerate a fi în bani (in the money) dacă beneficiarul o poate
exercita cu profit – în cazul unei opţiuni de cumpărare, preţul de exercitare este inferior
preţului de referinţă din ziua scadenţei; în caz contrar, aceasta este denumită în afara
banilor (out of the money), adică exercitarea sa conduce la o pierdere a beneficiarului său.
În acest caz, aceasta nu va fi exercitată.
Opţiunea poate fi exercitată la o dată precisă (opţiunea europeană) sau în decursul
unei perioade convenite (opţiunea americană).
Există două tipuri de opţiuni – opţiuni cu livrare fizică3 şi opţiuni în numerar4. O
opţiune cu livrare fizică conferă proprietarului dreptul de a primi livrarea fizică (dacă este
vorba despre un call option) sau de a efectua livrarea fizică (dacă este vorba despre un put
option) a activului suport când opţiunea este exercitată. O opţiune în numerar conferă
proprietarului dreptul de a primi o plată în numerar pe baza diferenţei dintre o valoare
determinată a activului suport la momentul exercitării opţiunii şi preţul fix de exercitare al
opţiunii.
Fiecare piaţă de options selectează activul suport pe baza căruia sunt tranzacţionate
opţiunile pe piaţa respectivă; acestea pot fi acţiuni comune, indici bursieri, obligaţiuni
guvernamentale şi devize.
Standardizare. Majoritatea opţiunilor au termeni standard, cum ar fi natura şi
cantitatea activului suport, data expirării, preţul de exerciţiu, dacă opţiunea este call sau
put, dacă opţiunea reprezintă o opţiune cu livrare fizică sau în numerar, modul în care
plata în numerar va fi efectuată, dacă opţiunea are prevederi de exercitare automată,
precum şi prevederi de modificare. Fiecare piaţă car tranzacţionează opţiuni publică
termeni standardizaţi specifici cu privire la opţiunile tranzacţionate.
Opţiunile reprezintă instrumente versatile care pot fi folosite într-o varietate largă
de strategii de investiţii. Acestea oferă investitorului posibilitatea de a crea poziţii care
reflectă opinia investitorilor cu privire la un activ suport şi de a selecta strategiile de
investiţii care reflectă toleranţa la risc a investitorului5.
Valoarea unei opţiuni depinde de şase variabile: preţul valorii, preţul de exerciţiu,
timpul, ratele dobânzii, volatilitate şi dividende (pentru opţiunile pe indici şi acţiuni).
Toate acestea constituie cantităţi cunoscute, cu excepţia volatilităţii; aceasta poate fi de
două tipuri: volatilitate istorică, care spune cât de repede se schimbă preţurile şi
volatilitate implicită, care reprezintă percepţia pieţei de options cu privire la viitoarea
volatilitate6.
Contractele options pe devize7 permit deţinătorului să schimbe (sau să aleagă să
nu schimbe) o anumită sumă dintr-o deviză pentru o alta la o rată prestabilită, de-a lungul
1

Herbert J. Filer, Understanding Put and Call Options, Crown Publishers, New York, 1959, p. 92.
J. P. Mattout, op. cit., p. 374.
3
Physical delivery options.
4
Cash settled options.
5
Characteristics and Risks of Standardized Options, broşură elaborată de Options Clearing
Corporation (www.optionsclearing.com), p. 6
6
Lawrence G. McMillan, McMillan on Options, John Wiley and Sons Publishing House, 2004, p. 442.
7
Dan Drosu Şaguna, Monica Amalia Raţiu, op. cit., p. 239.
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unei anumite perioade de timp în viitor. În cazul instituţiei care emite contractul options,
riscul constă în expunerea sa faţă de fluctuaţii ale cursului de schimb între cele două
devize (un risc de piaţă). Pentru o instituţie de credit care achiziţionează un contract
options, riscul constă în capacitatea contrapartidei de a-şi onora obligaţia (un risc de
credit).
Contractele options pot fi contractate direct între contrapartide la buna înţelegere
(over the counter - OTC) sau prin burse recunoscute. Acestea din urmă au termene şi date
de livrare standardizate şi sunt tranzacţionabile.
Contractele options pe rata dobânzii (interest rate options) sunt contracte
asemănătoare cu contractele options pe devize. Cumpărătorul contractului options are
dreptul (dar nu şi obligaţia) să se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobânzii pe o
perioadă în viitor. Acest instrument poate fi tranzacţionat, ca şi în cazul contractelor
options pe devize, fie pe o piaţă la buna înţelegere (OTC)1, fie pe o bursă.
Cumpărătorul unui contract options pe rata dobânzii este expus faţă de capacitatea
contrapartidei de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Emitentul contractului options pe
raza dobânzii este expus la modificările ratei dobânzii.
Unele contracte options pe rata dobânzii sunt vândute ca pachete de produse
împreună cu alte instrumente ale pieţei de capital, de exemplu FRN-uri (Floating rate
notes) limitative, respectiv unde există o limită superioară absolută a ratei dobânzii
plătibile la un FRN. Garanţiile pe rata dobânzii (Interest rate guaranties - IRG), cunoscute
şi sub denumirea de acorduri limitative pe rata dobânzii (interest rate capping
agreements), sunt, de asemenea, o formă de contracte options pe rata dobânzii. În aceste
acorduri, o instituţie, contra unui comision, garantează rata dobânzii unui împrumut care
poate fi acordat de o altă instituţie. Un contract de tip „bandă” (collar) este similar cu un
contract „la limită” (cap), cu deosebirea că rata dobânzii este supusă unei limite atât
superioare, cât şi inferioare. IRG-urile pot, de asemenea, să fie vândute independent de un
împrumut suport şi pot fi emise fie ca o garanţie a împrumutatului, fie a
împrumutătorului.
Contractul options pe indici bursieri (stock index options) reprezintă un contract
asemănător cu contractul options pe devize şi rata dobânzii, cu diferenţa că contractele
options pe indici bursieri sunt, în general, instrumente tranzacţionate pe bursă, chiar dacă,
nu există, în principiu, nici un motiv pentru care acestea să nu poată fi tranzacţionate şi pe
pieţe la buna înţelegere (OTC). Contractul options dă dreptul cumpărătorului să obţină un
profit rezultat din evoluţia unui anumit indice bursier sau să cumpere ori să vândă un
contract futures pe indici bursieri.
Neexecutarea opţiunii2. Vânzătorul opţiunii – promitentul – este obligat din
momentul încheierii operaţiei. Alegerea exercitării pe care o are beneficiarul nu modifică
caracterul irevocabil şi definitiv al angajamentului promitentului. Din acest moment s
epune problema sancţiunilor care se aplică promitentului care, în ciuda angajamentelor
sale, refuză executarea sau pur şi simplu îşi retrage promisiunea.
Opţiunea consimţită reprezintă un angajament, deşi jurisprudenţa estimează că
capacitatea promitentului trebuie să fie apreciată la momentul când această opţiune este
1
2

Piaţa Nasdaq.
J.P.Mattout, op. cit., p. 375.
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acordată, şi anume în momentul perceperii. Aceasta este consimţită la un anumit preţ –
primă – şi pentru o durată determinată. Acest lucru o face irevocabilă.
O decizie a Curţii de Casaţie franceze a pus la îndoială acest aspect1, admiţând că
revocarea înainte de perceperea opţiuniiîmpiedica întâlnirea voinţelor între promitent şi
beneficiar, ducând la o sancţiune de plată a unor daune şi interese şi nu la executarea
forţată. O nouă decizie2 respectă însă angajamentele luate pentru validarea unei perceperi
a opţiunii făcute înainte de data limită, atunci când promitentul şi-a revocat promisiunea
la data şi ora limită.
Astfel, doctrina franceză concluzionează că aceste operaţiuni opţionale constituie
promisiuni unilaterale acceptate de către beneficiarul acestora care plăteşte preţul şi a
căror revocare de către promitent trebuie, pur şi simplu, să fie considerată ca inoperantă,
deoarece a operat fără drept. Din momentul respectiv, perceperea intervenită în timpul
perioadei de validitate realizează vânzarea, sau schimbul convenit. Contractul principal
este, astfel, format. Judecătorul îl poate doar constata.
Acest fapt face diferenţa între promisiunea unilaterală de vânzare din dreptul civil şi
contractul options. În cazul promisiunii de vânzare, dacă beneficiarul va opta în sensul
cumpărării bunului, dar promitentul, prin încălcarea obligaţiei asumate, va refuza
vânzarea, contractul respectiv nu se va mai încheia, beneficiarul având dreptul la
daune-interese în conformitate cu regulile aplicabile obligaţiilor de a face3. În ceea ce
priveşte contractul options, cumpărătorul unui contract options nu poate pierde niciodată
mai mult decât prima plătită.
În ultimii ani, ingineriile financiare au creat o varietate de opţiuni complexe care
sunt cunoscute în mod colectiv ca fiind opţiuni exotice4. Lichidarea acestor tipuri de
opţiuni este în mod considerabil mai diversă decât lichidările opţiunilor obişnuite (cum
este situaţia în cazul opţiunii lookback call). Putem enumera aici opţiuni forward-start,
opţiunile alegătorului5, opţiunile barieră6, opţiunile binare7, opţiunile de schimb8,
opţiunile curcubeu9.

1
Curtea de Casaţie din Paris, Secţia a 3-a civilă, 30 noiembrie 1971, JCP 1972, II, 17018, citată în J.P.
Mattout, op. cit., p. 375.
2
Curtea de Casaţie din Paris, Secţia a 3-a civilă, 15 decembrie 1993, JCP 1995, II, 22366, citată în J.P.
Mattout, op. cit., p. 375.
3
Francisk Deak, op. cit., p. 34.
4
Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Blackwell Publishing, 2002, p. 557.
5
Chooser options.
6
Barrier options.
7
Binary options.
8
Exchange options.
9
Rainbow options.
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CAPITOLUL IX
GARANŢIILE BANCARE
Secţiunea 1
Consideraţiuni introductive
Definiţie. Termenul de garanţie nu este definit exact nici în legislaţia română, civilă
sau comercială, nici în legislaţiile altor ţări; de obicei, această noţiune este utilizată pentru
a desemna orice tranzacţie în care o persoană garantează pentru obligaţiile asumate de o
alta. Întrucât nu există dispoziţii cu caracter general aplicabile oricărei forme de garanţie,
sunt reglementate doar diferite modalităţi de garanţii şi există anumite dispoziţii cu
caracter special proprii anumitor tipuri de garanţii. În doctrină1, acestea au fost definite
drept acele mijloace juridice care, dincolo de limitele dreptului de gaj general şi în plus
faţă de acest drept, conferă creditorului garantat anumite prerogative suplimentare,
constând, de regulă, fie într-o prioritate faţă de ceilalţi creditori, fie în posibilitatea ca, în
caz de neexecutare din partea debitorului, să urmărească pe o altă persoană, care s-a
angajat să execute ea obligaţia ce revenea debitorului.
Clasificarea garanţiilor. În funcţie de obiectul lor, garanţiile se clasifică în garanţii
personale şi reale.
Garanţiile personale reprezintă angajamentul pe care o altă persoană decât
debitorul principal şi-l asumă faţă de creditor, de a executa obligaţia, în cazul în care
debitorul principal nu o va face (fidejusiunea sau cauţiunea).
Garanţiile reale constau în afectarea specială a unui bun pentru garantarea
obligaţiei în instituirea unui drept real accesoriu, de garanţie, cu privire la acest bun. Din
acest drept real decurge pentru creditor atât un drept de preferinţă, cât şi un drept de
urmărire (gajul, ipoteca şi privilegiile reale).
În funcţie de izvor, garanţiile se clasifică în garanţii legale sau convenţionale.
Alţi autori2 clasifică garanţiile în garanţii preventive (dreptul de retenţie,
indisponibilizarea unor bunuri), garanţii ale executării reale (clauza penală şi arvuna) şi
garanţii propriu-zise sau reparatorii (fidejusiune, garanţii reale, privilegii).
Sediul materiei se regăseşte în Codul Civil în Titlul XIV „Despre fidejusiune
(cauţiune)”, Titlul XV „Despre amanet”, Titlul XVIII „Despre privilegii şi ipoteci”. De
asemenea, prevederi în acest sens există şi în anumite legi speciale, cum ar fi codul
comercial român, care cuprinde dispoziţii referitoare la „gajul comercial” (Cartea I, Titlul
XIV) şi „gajul vaselor de comerţ” (Cartea II), prevederile din Codul de procedură civilă
privind ordinea de preferinţă a unor creanţe (art. 409) şi Legea nr. 99/1999 privind
regimul juridic al garanţiilor mobiliare.
Garanţia bancară. Garanţia bancară este un angajament irevocabil, asumat în
scris, de o bancă (bancă garantă), în favoarea unei persoane, denumită beneficiarul
garanţiei, de a plăti acestuia o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană, denumită
1
2

Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, op. cit., p. 436.
V.D. Zlătescu, Garanţiile creditorului, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 49.
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ordonator, în contul căreia se emite garanţia, nu a onorat o anumită obligaţie asumată
printr-un contract sau a onorat-o defectuos faţă de beneficiarul garanţiei. În ţara noastră
garanţia bancară este cel mai adesea denumită scrisoare de garanţie bancară1.
Astfel, pentru a diminua riscul nerambursării creditelor acordate, banca cere ca
împrumuturile pe care le acordă persoanelor fizice sau juridice să fie însoţite de garanţii
reale sau personale. Banca, ca şi creditor, urmăreşte fie bunurile afectate garanţiei
mobiliare sau imobiliare, fie persoanele care şi-au asumat angajamentul de a face plata în
locul debitorului, dacă acesta din urmă nu o execută2.
Garanţiile bancare reprezintă, aşadar, ultima sursă de rambursare a creditelor şi se
utilizează numai în cazul în care nu mai există alte posibilităţi de rambursare a acestora şi
a plăţii dobânzilor aferente.
Emiterea unei garanţii bancare determină între părţile implicate trei raporturi
juridice3:
- raportul juridic fundamental, ca rezultat al contractului comercial internaţional
încheiat între vânzător şi cumpărător
- raportul juridic de mandat, prin care debitorul principal împuterniceşte banca să
garanteze executarea întocmai a obligaţiilor sale. Debitorul principal poate fi deopotrivă
vânzătorul sau cumpărătorul, în funcţie de obiectul garanţiei. În baza acestui raport
juridic, banca emite garanţia, iar în cazul în care a fost executată, îşi recuperează banii de
la debitorul principal
- raportul juridic rezultat din contractul de garanţie bancară dintre bancă şi
beneficiarul garanţiei. Beneficiarul garanţiei nu are nicio obligaţie faţă de bancă. În cazul
în care, însă, debitorul principal nu îşi îndeplineşte obligaţia asumată prin contract,
beneficiarul se adresează băncii garante pentru executarea garanţiei, respectiv încasarea
banilor.
La nivel internaţional se remarcă o tendinţă de uniformizare a practicilor în materie
de garanţii. Astfel, Camera de Comerţ Internaţională de la Paris a elaborat în 1978
„Reguli uniforme privind garanţiile contractuale” (Publicaţia 325), având ca intenţie să
stabilească un cadru juridic cu privire la dreptul beneficiarului garanţiei privind
solicitarea executării garanţiei. De asemenea, în 1992, CCI elaborează un alt document,
intrat în vigoare din 1994, şi anume „Reguli uniforme privind garanţiile la cerere”
(Publicaţia 458), care impune în mod oficial termenul de garanţie la cerere.
În practică, se utilizează două categorii de garanţii reale, respectiv:
– garanţii reale mobiliare (gajul propriu-zis, care poate fi la rândul său cu
deposedarea debitorului de bunul afectat drept garanţie sau fără deposedarea acestuia de
bunul adus în garanţie);
– garanţii reale imobiliare (ipoteca).
Clasificarea furnizată de Norma BNR nr. 12/20034 privind supravegherea
solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. În acest act sunt definite
garanţiile şi obligaţiile contingente similare.
1

Mariana Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale, Editura All, Bucureşti, 1996, p. 289.
Vasile Nemeş, Drept bancar, Editura Editas, Bucureşti, 2004, p. 237.
3
Mariana Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale, Ed. CH Beck, 2006, p. 334.
4
Publicată în M. Of. nr. 51 din 21 ianuarie 2004.
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Acestea sunt cele mai tradiţionale expuneri extrabilanţiere, prin care o instituţie de
credit a subscris obligaţiile unei terţe părţi asumându-şi riscul. Neonorarea obligaţiilor de
plată de către contrapartida în numele căreia a fost scrisă garanţia poate declanşa o
pierdere imediată sau, mai uzual, va rezulta în achiziţia unei creanţe substandard,
respectiv care este foarte probabil să genereze pierderi. Multe dintre aceste operaţiuni
sunt substitute directe de credit. Exemple şi definiţii ale celor mai tipice tipuri de expuneri
din aceasta categorie sunt prezentate mai jos.
Astfel, garanţia constituie operaţiune a unei instituţii de credit de a-şi asuma
obligaţiile curente ale unei terţe părţi şi de a duce la îndeplinire aceste obligaţii în cazul în
care partea terţă nu reuşeşte respectarea obligaţiilor sale.
Acceptarea este o obligaţie a unei instituţii de credit de a plăti la scadenţă valoarea
nominală a unei cambii, în mod normal, când aceasta acoperă vânzarea unor bunuri.
Tranzacţia cu recurs reprezintă un aranjament prin care o instituţie de credit vinde
un credit sau un alt activ din portofoliul său către o terţă parte, dar reţine o obligaţie prin
care îşi asumă riscul de credit în cazul în care împrumutatul nu îşi respectă obligaţiile de
plată ori în cazul în care valoarea activului se deteriorează. Tipic, aceste aranjamente
implica vânzarea activului aflat în prealabil în proprietatea instituţiei de credit ("activ
vândut cu recurs"). Ele pot, de asemenea, să ia forma contractelor options de vânzare,
unde deţinătorul activului este îndreptăţit să retrocedeze instituţiei de credit activul, dacă,
de exemplu, calitatea de credit a acestuia se deteriorează.
Scrisoarea de credit stand-by constituie o obligaţie a instituţiei de credit faţă de un
beneficiar determinat de a executa sau de a oferi o compensaţie rezultată din prevederile
contractelor suport la care acestea se referă, dacă clientul instituţiei de credit nu este
capabil să le îndeplinească. Contractele suport pot implica operaţiuni financiare sau
nefinanciare, ca de exemplu: plata instrumentului de debit al clientului, livrarea mărfii sau
finalizarea unui contract de construcţie. Aria obligaţiilor incluse în această sferă poate fi
foarte largă, de la o garanţie convenţională până la angajamentul de a prelua un
instrument de debit. Dacă clientul nu îndeplineşte obligaţiile, instituţia de credit poate
avea un drept preferenţial asupra activelor lui.
Scrisoarea de credit documentar1 constituie o scrisoare de credit care garantează
plata de către emitent sau instituţia de credit iniţiatoare în favoarea unui exportator în
schimbul prezentării documentelor de transport şi a altor documente. În cazul emiterii
acesteia de către instituţia de credit a importatorului, aceasta poate fi „confirmată” de
către instituţia de credit a exportatorului. Confirmarea oferă o garantare adiţională de
plată2.
Warranties şi indemnities sunt o contragaranţie oferită de o instituţie de credit prin
care clientul va plăti o sumă compensatorie dacă bunurile livrate sau serviciile (inclusiv
contracte financiare) prestate unei terţe părţi nu îndeplinesc condiţiile specifice din
contract3. De asemenea, acestea includ orice garanţie generală că un client va plăti unei
terţe părţi în anumite situaţii4.
1

Creditul documentar este analizat in extenso în cadrul secţiunii Contractul de credit documentar.
În Statele Unite ale Americii aceste instrumente sunt cunoscute mai ales sub numele de "scrisori de
credit comerciale".
3
De exemplu performance bonds.
4
De exemplu custom bonds şi tax bonds.
2
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Andosarea este o garanţie (sau warrant) de a plăti, la scadenţă, valoarea nominală a
unei cambii1. Unele tipuri de andosări folosite în unele ţări sunt, de fapt, acceptări. Totuşi,
a devenit normal în multe ţări ca, atunci când o cambie este scontată în piaţă, vânzătorul
să adauge andosarea lui. În cazul falimentului celorlalte părţi (trăgătorul, trasul şi
andosanţii anteriori, dacă au existat), andosantului, în calitatea lui de fost deţinător al
cambiei, i se poate cere să execute plata cambiei.
În ceea ce priveşte angajamentele, în acest caz o instituţie de credit se angajează la
o tranzacţie viitoare care în mod normal va duce la achiziţionarea de către instituţia de
credit a unei expuneri de credit (fie un activ sau, posibil, o garanţie) la o dată viitoare. În
anumite cazuri, angajamentul este obligatoriu pentru ambele părţi şi poate exista o dată
predeterminată la care acesta trebuie exercitat. În alte cazuri, angajamentul este
obligatoriu doar pentru instituţia de credit, iar contrapartida poate să aleagă dacă sau când
să ceară instituţiei de credit să îşi ducă la îndeplinire angajamentul. În cazul acestor
angajamente, instituţia de credit va fi solicitată să avanseze fonduri sau să ofere o garanţie
în situaţiile în care alte părţi au refuzat să o facă (de exemplu, RUF-uri). În cele din urmă,
exista şi angajamente mai puţin obligatorii atunci când o instituţie de credit a deschis o
linie de credit sau o facilitate de overdraft, dar are dreptul să retragă această facilitate în
anumite cazuri (în special în cazul în care bonitatea potenţialului client s-a deteriorat).
Totuşi, delimitarea dintre diferitele tipuri de angajamente, în special cele care sunt
în practică irevocabile şi cele care pot fi revocate de către instituţia de credit, poate fi
neclară. Angajamentele pot fi de două feluri:
a) Angajamente irevocabile
Acestea sunt acorduri de vânzare şi răscumpărare de active (repo), care constituie
un aranjament prin care o instituţie de credit vinde unei terţe părţi un împrumut, titlu sau
activ fix cu angajamentul de a răscumpăra activul după o anumită perioadă de timp sau ca
urmare a producerii unui eveniment.
Angajamentele ferme de cumpărare la termen reprezintă un angajament de a
cumpăra un împrumut, titlu sau activ fix la o dată viitoare specificată, de regulă, în
condiţii prestabilite.
Depozite forward forward sunt un acord între două părţi, prin care una va plăti şi
cealaltă va primi o rată de dobândă convenită, aferentă unui depozit care va fi plasat în
viitor de către una dintre părţi la cealaltă la o anumită dată predeterminată. Asemenea
depozite se deosebesc de FRA-uri prin faptul ca, în cazul depozitelor forward forward,
depozitele sunt efectiv plasate.
Acţiuni şi titluri parţial plătite: în situaţia în care numai o parte din preţul de
emisiune sau valoarea nominală a unui titlu cumpărat a fost subscrisă, iar emitentul poate
solicita plata părţii rămase (sau a unei rate ulterioare), fie la o dată prestabilită la
momentul emisiunii, fie la o data nespecificată din viitor.
Facilităţile stand-by reprezintă un angajament irevocabil de creditare la solicitarea
împrumutatului, în conformitate cu facilitatea acordată. În această categorie se includ
facilităţi bancare stand-by2 şi, în Statele Unite ale Americii, linii de credit reinnoibile
irevocabile3.
1

De exemplu, prin andosare în aval.
Bank stand-by facilities.
3
Irrevocable revolving lines of credit.
2
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Facilităţile de emisiune de efecte şi facilităţile reînnoibile de preluare fermă sunt
definite ca fiind un aranjament prin care un împrumutat poate atrage fonduri până la o
limită prescrisă de-a lungul unei perioade prin emisiuni repetate pe piaţă, de exemplu
bilete la ordin cu scadenţa la 3 sau 6 luni. Dacă, la orice moment dat, instrumentele de
debit nu pot fi plasate pe piaţă la un preţ minim, un grup care subscrie se obligă să le
cumpere la un preţ prestabilit. Riscul posibil pentru instituţii de credit rezultă din rolul pe
care şi-l asumă prin subscrierea unei asemenea emisiuni. Există multe variante de
RUF-uri, incluzând RUF-uri transferabile (Transferable Revolving Underwriting
Facilities - TRUFs) şi facilităţi cu componente multiple (Multiple Component Facilities)
prin care împrumutatul poate atrage fonduri într-o varietate de moduri (inclusiv
Euro-notes, avansuri şi acceptări bancare pe termen scurt). O facilitate de certificate de
depozit Roly-Poly (Roly-Poly CD facility) implică emiterea de certificate de depozit pe o
baza similar NIF-urilor.
b) Angajamente revocabile
Liniile de credit revocabile (Credit Lines) sunt definite ca fiind o facilitate de linie
de credit pentru care instituţia de credit nu s-a angajat ferm, deschisă de către aceasta în
favoarea unei alte instituţii de credit sau unui client.
Facilităţile de overdraft neutilizate revocabile (Undrawn Overdraft Facilities) sunt
facilităţi revizuibile de acordare de împrumuturi, instituţia de credit având posibilitatea de
a retrage angajamentul.

Secţiunea 2
Garanţiile reale imobiliare
Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare
Sediul materiei este reprezentat de către Legea nr. 190/1999 privind creditul
ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările aduse ulterior.
Definiţie: contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare reprezintă
creditul acordat exclusiv de către instituţiile autorizate în scopul efectuării de investiţii
imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie decât cea locativă ori în scopul
rambursării unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior.
În ceea ce priveşte instituţiile autorizate să acorde creditul ipotecar, acestea sunt
analizate de către OUG nr. 200/2002 privind societăţile de credit ipotecar.
Termenul de „investiţii imobiliare” este definit ca fiind investiţiile care au ca obiect
dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin acte juridice cu titlu oneros,
amenajarea unui imobil, viabilizarea, rentabilizarea, consolidarea sau extinderea acestuia,
enumerarea nedorindu-se, însă, a fi exhaustivă.
Instituţiile care acordă credite ipotecare sunt enumerate în art. 1, lit. f din Legea
190/1999, şi anume:
- băncile universale şi băncile de credit ipotecar;
- Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
1
2

Note Issuance Facilities – NIF.
Revolving Underwriting Facilities – RUF.
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- societăţile de credit ipotecar;
- orice alte entităţi reglementate prin legi speciale să acorde credite ipotecare
pentru investiţii imobiliare.
Beneficiarii creditelor ipotecare pot fi:
- persoanele fizice care au cetăţenia română şi domiciliul în România;
- persoanele juridice române care au ca obiect de activitate construirea,
reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industrială sau
comercială;
- persoanele juridice române care doresc să construiască locuinţe de serviciu sau de
intervenţie pentru salariaţii lor.
Perioada pe care se acordă contractul de credit ipotecar este de minim 5 ani pentru
persoanele juridice şi de minim 10 ani pentru persoanele fizice.
În perioada comunistă, Casa de Economii şi Consemnaţiuni acorda credite
populaţiei pentru construirea de locuinţe proprietate personală. Creditele pentru
construirea de locuinţe proprietate personală se garantau prin constituirea de ipotecă
asupra locuinţelor respective, iar contractele de împrumut aveau valoare de înscrisuri
autentice şi constituiau titluri executorii1.
Documentele necesare încheierii contractului de credit ipotecar sunt :
1) Primul pas în încheierea contractului îl constituie punerea la dispoziţia
împrumutatului a unei oferte scrise de către instituţia autorizată, ofertă care va cuprinde
toate condiţiile contractului, precum şi termenul de valabilitate a acesteia, care nu va fi
mai mic de 10 zile de la momentul primirii ofertei de către potenţialul debitor.
2) Un formular de cerere de credit
3) Documente pentru dovedirea veniturilor din salarii, pensii, chirii
4) Lista documentelor pentru investiţii imobiliare
Un formular de informaţii care priveşte codebitorii2.
Clauzele specifice contractului de credit ipotecar. Suma creditului acordat poate
fi exprimată în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare în lei sau în valută
convertibilă şi va fi pusă la dispoziţia împrumutatului în mod eşalonat sau integral3.
Sumele de bani se vor disponibiliza împrumutaţilor conform unui plan de finanţare
stabilit prin contract în situaţia în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar
pentru investiţii imobiliare vor fi efectuate în regie proprie de către împrumutaţi.
Este interzisă acordarea de credite ipotecare pentru investiţii imobiliare condiţionată
de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operaţiunea de
creditare respectivă sau de vânzarea ori cumpărarea de valori mobiliare emise de instituţia
autorizată care acordă creditul.
Clauzele de exigibilitate înainte de termen, precum şi cazurile în care urmează sa fie
aplicabile aceste clauze trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar pentru investiţii
imobiliare într-un articol distinct.
1

Art. 123, Legea finanţelor nr. 9/1972 publicată în Buletinul Oficial nr. 136 din 26 noiembrie 1972.
Informaţii despre domiciliu, adresă, date personale, date profesionale, veniturile nete.
3
Sumele de bani se vor disponibiliza împrumutaţilor conform unui plan de finanţare stabilit prin
contract în situaţia în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare vor fi
efectuate în regie proprie de către împrumutaţi.
2
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Împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile
stabilite de părţi prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.
În caz de faliment, lichidare voluntară a creditorului ipotecar sau în alte cazuri de
lichidare prevăzute de lege, împrumutaţii au dreptul de a rambursa anticipat creditul
ipotecar primit pentru investiţii imobiliare.
În cazul în care prin contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare s-a
stabilit ca rata dobânzii sa fie variabilă, următoarele reguli vor fi aplicabile:
a) variaţia ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuaţiile unui indice de referinţă
menţionat în contract;
b) contractul poate să prevadă că rata dobânzii nu variază decât atunci când
modificarea în sens crescător sau descrescător înregistrează, faţă de rata iniţială a
dobânzii, o diferenţă minimală determinată;
c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la
data aplicării noii rate, cu excepţia situaţiei reglementate la lit. a).
Împrumutatul va fi obligat să acopere doar cheltuielile aferente întocmirii
documentaţiei de credit şi constituirii ipotecii şi altor garanţii, după caz.
Împrumutaţii au, de asemenea, obligaţia de a conserva imobilul ipotecat şi de a nu
întreprinde nimic care să aducă atingere drepturilor constituite în favoarea instituţiei
creditoare.
Instituţia creditoare poate verifica pe toată durata valabilităţii contractului existenţa
şi modul de conservare a bunului ipotecat şi, în cazul în care constată reaua credinţă a
debitorilor ipotecari, să solicite instanţei instituirea sechestrului asigurător asupra
imobilului.
În termen de 30 de zile de la înscrierea în Cartea Funciară a contractului de credit
ipotecar, împrumutaţii se obligă să prezinte instituţiei creditoare originalul unui extras de
Carte Funciară din care să rezulte înscrierea ipotecii de rangul I în favoarea creditoarei.
În situaţia în care durata creditului este mai mare de 15 ani, cu maxim şase luni
înainte de împlinirea a 15 ani de la înscrierea ipotecii, debitorii ipotecari se obligă să
reînnoiască înscrierea ipotecii în Cartea Funciară. Inscripţia astfel reînnoită va păstra
rangul iniţial1. Fără a fi exoneraţi de nicio obligaţie sau răspundere, aceştia mandatează
banca să reînnoiască inscripţia ipotecară la împlinirea termenului de 15 ani de la data
înscrierii iniţiale, dacă, pentru orice motiv, nu îşi pot respecta această obligaţie.
Cheltuielile de reînscriere vor fi suportate de către debitorii ipotecari şi recuperate de
către bancă, cu prioritate, prin debitarea conturilor debitorilor ipotecari.
Împrumutatul are obligaţia de a încheia un contract de asigurare care să acopere
toate riscurile aferente ipotecării unei contrucţii, contractul de asigurare fiind încheiat şi
reînnoit astfel încât să acopere întreaga durată de valabilitate a creditului.
Contractele de asigurare vor fi încheiate cu o societate de asigurări, iar
împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurator.
Nu se consideră ca un asigurator a fost impus de către creditor atunci când acesta
recomandă clientului mai multe societăţi de asigurare, iar clientul nu se consideră obligat
la alegerea unei societăţi2.
1

În conformitate cu prevederile art. 1786 C. Civ.
Normele de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru
consum destinate consumatorilor, persoane fizice emise de Banca Naţională a României, publicate în M. Of.
nr. 326 din 18 aprilie 2005.
2
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Primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat, urmând ca acesta să
prezinte creditorului ipotecar dovada plăţii acestora, la datele convenite în contractul de
credit ipotecar.
Drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare vor fi cesionate în
favoarea creditorului ipotecar pe întreaga durată de valabilitate a contractului de credit
ipotecar pentru investiţii imobiliare.
Opozabilitatea cesiunii faţă de terţi, cu excepţia asiguratorului, se face prin
înscrierea acesteia la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pe cheltuiala
asiguratului. În ceea ce priveşte opozabilitatea cesiunii faţă de asigurator, ea se realizează
prin notificarea acestuia prin scrisoare cu confirmare de privire sau prin intermediul
executorilor bancari sau judecătoreşti.
Despăgubirile încasate de creditorul ipotecar vor duce la stingerea creanţei în
următoarea ordine: dobânzile scadente şi neachitate aferente capitalului împrumutat,
suma ratelor de credit rămase de achitat, alte sume datorate de împrumutat creditorului
ipotecar la data primirii despăgubirii, în baza contractului de credit.
Dacă prin creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se finanţează construcţia,
reabilitarea, consolidarea, extinderea unor imobile, creditorul ipotecar poate solicita
împrumutatului să încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizării investiţiilor
imobiliare pentru care s-a acordat creditul. Drepturile asiguratului derivând din contractul
de asigurare vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar.
Caracterele contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare1.
Contractul de credit ipotecar este un contract tip, cuprinzând clauze obligatorii şi clauze
asupra cărora părţile pot negocia.
Contractul de credit ipotecar este încheiat intuitu personae, fiind acordat în
considerarea capacităţii împrumutatului de rambursare la scadenţă a ratelor de credit şi de
dobândă.
Acesta reprezintă, de asemenea, un act juridic cu titlu oneros, întrucât instituţia
creditoare percepe dobândă pentru creditul acordat.
Contractul de credit ipotecar, inclusiv contractul de garanţie reală sau personală,
încheiat de o instituţie de credit constituie titluri executorii, urmând să fie investite cu
formulă executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul.
Un alt caracter juridic este constituit de faptul că acest tip de contract este cu
executare dintr-o dată (uno ictu); faptul că acesta conţine prestaţii care sunt eşalonate în
timp (plata ratelor) nu îl clasifică drept un contract cu executare succesivă, plata în rate
constituind doar o modalitate de executare a unei prestaţii unice, anume plata preţului (în
situaţia dată, rambursarea sumei creditului)2.
Contractul de asigurare privind bunurile ipotecate şi contractul de asigurare pentru
riscul nefinalizării construcţiilor pentru care s-a acordat creditul, valabile pe întreaga
durată a creditului ipotecar, sunt accesorii şi obligatorii.
Garantarea creditului ipotecar. Ipoteca constituită pentru garantarea creditului
ipotecar pentru investiţii imobiliare durează până la rambursarea integrală a tuturor
sumelor datorate conform contractului, iar dacă părţile convin astfel, ipoteca va putea fi
1
În acest sens, a se vedea Contractul de credit ipotecar, Monna-Lisa Magdo Belu, Revista de Drept
Comercial nr. 1/2006, p. 51.
2
Pentru această discuţie, a se vedea Drept civil. Partea generală. Persoanele, Gabriel Boroi, Ediţia a
II-a, Bucureşti, Editura All Beck, 2002, p. 150, nota de subsol 2.
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transferată asupra unui alt imobil prin act în formă autentică. Ipoteca asupra imobilului
iniţial încetează de drept la data înscrierii noii ipoteci.
Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se întabulează în cartea funciară dacă, în
prealabil, a fost notată autorizaţia de construcţie. Rangul unei ipoteci asupra unei
construcţii viitoare va fi determinat de momentul înscrierii sale în cartea funciară.
Dacă ipoteca se constituie doar asupra construcţiei, iar nu şi asupra terenului aferent
acesteia, în condiţiile existenţei unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii
îl constituie respectivul drept de superficie, respective dreptul de proprietate asupra
construcţiei, precum şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe care se află construcţia.
Obiectul ipotecii cuprinde şi servituţile existente asupra imobilului ipotecat.
Până la rambursarea integrală a creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare,
imobilul ipotecat va putea fi înstrăinat numai cu acordul prealabil, în scris, al creditorului
ipotecar. Acest accord va fi necesar în legătură cu fiecare înstrăinare determinată. Actele
încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor menţionate anterior sunt lovite de nulitate
absolută.
Executarea contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.
Conform art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, precum şi art. 12 din Legea 190/1999
contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o
instituţie de credit constituie titluri executorii, urmând să fie investite cu formulă
executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul.
În cazul întârzierii la plată, creditorul ipotecar va trimite împrumutatului, la ultima
adresă comunicată de acesta, o notificare prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire sau prin executor judecătoresc ori bancar, prevenindu-l asupra consecinţelor
încălcării contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare.
În cazul notificării prin scrisoare recomandată, aceasta se consideră primită la data
poştei menţionată pe confirmarea de primire.
Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare se consideră reziliat de plin
drept şi întreaga sumă a creditului, cu dobânzile aferente la data operării rezilierii, devine
exigibilă în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării,
împrumutatul nu execută obligaţiile asupra cărora a fost notificat1.
În situaţii excepţionale motivate ca atare, instanţa de la locul executării va putea
acorda un termen de maximum 90 de zile în care debitorul îşi va putea căuta o altă
locuinţă. Această prevedere se aplică numai împrumutaţilor persoane fizice.
Executarea creanţelor ipotecare se va face de către executorii proprii ai instituţiilor
autorizate sau de către executorii judecătoreşti, după caz, în condiţiile legii.
Cesiunea creanţelor ipotecare. Cesiunea de creanţe ipotecare este definită în art. 2
lit. a din Legea 190/19992 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare drept
operaţiunea de investiţii financiare care poate avea ca obiect transferul de creanţe
ipotecare individuale sau de portofolii de creanţe ipotecare, în timp ce creanţele ipotecare
sunt definite ca fiind drepturile de creanţă rezultând din contracte de credit ipotecar
pentru investiţii imobiliare.
1

Executarea silită a obligaţiilor de plată ale împrumutaţilor se va face fără condiţionarea de atribuire a
unui alt spaţiu de locuit.
2
Publicată în M. Of. nr. 611 din 14 decembrie 1999.
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Creanţele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituţii autorizate prin lege,
pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori altor entităţi autorizate şi reglementate
în acest sens prin legi speciale.
Cesionarul dobândeşte, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru
investiţii imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care
face obiectul acestei ipoteci, precum şi celelalte garanţii care însoţesc creanţa ipotecară
transmisă.
Cesiunea unei creanţe ipotecare, precum şi a unui portofoliu de creanţe ipotecare
devine opozabilă fata de terţii care nu au cunoscut-o pe altă cale, cu excepţia debitorului
cedat, prin înscrierea cesiunii la Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare.
În cazul cesiunii unui portofoliu de creanţe ipotecare, opozabilitatea se poate realiza
şi prin înscrierea la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unui aviz global de
cesiune, prin care să se descrie creanţele care intră în componenţa portofoliului cedat.
Descrierea creanţelor poate fi realizată, după caz, prin utilizarea unei formule generice
pentru întregul portofoliu sau pentru o parte a acestuia, respectiv prin descrierea fiecărei
creanţe în parte.
În cazul cesiunii unei creanţe ipotecare sau a unui portofoliu de creanţe ipotecare,
opozabilitatea faţă de terţi a fiecărei transmiteri a dreptului de ipotecă aferent unei creanţe
cesionate se realizează prin înscrierea acestei transmiteri la Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare, precum şi prin notarea ei în cartea funciară a imobilului
respectiv.
Cesiunea unei creanţe ipotecare, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe
ipotecare, devine opozabilă debitorului cedat prin notificarea adresată acestuia de către
una dintre părţile contractului de cesiune.
Dacă cedentul şi cesionarul nu au convenit altfel, cesiunea se notifică de către
cedent debitorului cedat, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune,
prin scrisoare recomandată.
Notificarea va menţiona instituţia financiară care va încasa de la debitor sumele
pentru rambursarea creditului după cesiune.
În cazul în care cedentul şi cesionarul nu convin altfel, rambursarea creditelor
ipotecare pentru investiţii imobiliare va fi efectuată către cedent, care acţionează ca
mandatar al cesionarului. Cedentul va transmite cesionarului sumele astfel obţinute, iar
cheltuielile generate de încasarea şi transmiterea sumelor vor fi suportate de cesionar în
limita sumelor stabilite prin contractul de cesiune a creanţelor ipotecare.
În cazul în care cedentul va continua să primească sumele rambursate şi dacă părţile
nu au convenit altfel, executarea ipotecilor şi a celorlalte garanţii va fi făcută de către
acesta în numele şi pe seama cesionarului, pe cheltuiala acestuia din urmă.
În ceea ce priveşte contractul de credit bancar comercial garantat prin ipotecă,
răspunderea garantului ipotecar al unui credit bancar comercial se limitează la valoarea
bunului imobil ipotecat înscrisă în contractul de ipotecă, deoarece prin contractul
menţionat garantul nu şi-a asumat o obligaţie solidară, iar prezumţia de solidaritate
instituită prin art. 41 alin. 2 Cod comercial operează doar în cazul fidejusorului, care este
un garant personal al debitorului comercial1.

1

Curtea Supremă de Justiţie, Secţia comercială, decizia nr. 4110 din 12 noiembrie 1998.
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Obligaţiunile ipotecare. Sediul materiei se regăseşte în Legea 32/2006 privind
obligaţiunile ipotecare, obligaţiunile ipotecare fiind definite drept valori mobiliare în
formă dematerializată, emise în baza unui prospect aprobat de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare şi sub supravegherea acesteia, în vederea refinanţării activităţii
emitentului de acordare de credite ipotecare, în baza unui portofoliu de credite ipotecare
asupra căruia investitorii dobândesc o garanţie de prim rang şi un drept de preferinţă în
raport cu orice alt creditor al emitentului.
Pentru a fi afectate garantării unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare, creditele
ipotecare se grupează în portofolii, cu condiţia respectării, în mod cumulativ, pe toată
durata emisiunii, a următoarelor principii:
a) fiecare credit ipotecar din portofoliu să fi fost acordat în conformitate cu normele
legale în vigoare la acea dată;
b) creditele ipotecare să fi fost acordate în scopul efectuării de investiţii imobiliare
pe teritoriul României sau pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene ori ale
Spaţiului Economic European;
c) uniformizarea portofoliului astfel încât să includă un singur tip de credite
ipotecare din punct de vedere al destinaţiei investiţiei imobiliare;
d) media ponderată a scadenţei creditelor ipotecare din portofoliul afectat emisiunii
să fie mai mare decât scadenţa obligaţiunilor ipotecare ce urmează a fi emise pe baza
acestora; media ponderată a scadenţelor se calculează ca medie ponderată a duratei
rămase a creditelor din portofoliul afectat, ponderată cu valoarea nominală a creditului la
momentul lansării emisiunii;
e) valoarea actualizată a creanţelor afectate garantării unei emisiuni de obligaţiuni
ipotecare să fie cel puţin egală cu valoarea actualizată a obligaţiilor de plată ale
emitentului faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din emisiunea garantată cu
portofoliul respectiv;
f) valoarea totală a creditelor ipotecare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără
construcţii şi a celor garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în construcţie să nu
depăşească 20% din valoarea portofoliului;
g) întrunirea criteriilor generale de eligibilitate prevăzute de lege şi a
caracteristicilor de performanţă anunţate în prospectul de emisiune.
Prospectul de emisiune trebuie să includă informaţii privind respectarea fiecăruia
dintre principiile enumerate anterior.
Criteriile generale de eligibilitate a creditelor ipotecare pentru garantarea unei
emisiuni de obligaţiuni ipotecare sunt:
a) valoarea nominală a unui credit ipotecar să nu depăşească 80% din valoarea de
referinţă a imobilului constituit în garanţie, în cazul unui credit ipotecar rezidenţial, şi
70% din valoarea de referinţă a imobilului constituit în garanţie, în cazul unui credit
ipotecar comercial;
b) suma creditului ipotecar să fi fost pusă la dispoziţia beneficiarului în
integralitate;
c) valoarea creditelor ipotecare acordate unui singur beneficiar, prin ea însăşi sau
prin adiţionare cu valoarea creditelor ipotecare acordate unor persoane afiliate acestuia, să
nu depăşească 10% din valoarea portofoliului;
d) drepturile de creanţă conferite de creditul ipotecar să nu constituie obiectul unei
garanţii reale;
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e) creditul să nu înregistreze întârziere la plată la momentul includerii în portofoliu
şi, ulterior, pentru a putea fi menţinut în portofoliul de credite ipotecare, să nu aibă
întârziere mai mare de 61 de zile la efectuarea serviciului datoriei;
f) imobilul constituit în garanţie să fi fost asigurat contra riscurilor pentru o suma
egală cu valoarea de referinţă a imobilului stabilită la data încheierii contractului de
ipotecă;
g) drepturile reale constituite pentru garantarea rambursării creditului să fie de prim
rang.
Emitenţii pot stabili, prin norme interne, criterii de eligibilitate suplimentare care se
fac publice prin prospectul de emisiune.
În cazul în care, pe perioada derulării unei emisiuni, unele dintre creditele ipotecare
din portofoliu nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate, devin neperformante sau
determină scăderea mediei ponderate a scadenţelor creditelor ipotecare din portofoliu, a
sumei valorilor acestora ori a sumei dobânzilor aferente sub limita prevăzută de lege,
portofoliul se suplimentează în mod corespunzător cu credite ipotecare eligibile şi cu
active noi, cu respectarea principiilor, condiţiilor şi a formalităţilor prevăzute de lege şi de
prospectul de emisiune pentru constituirea acestuia.
Emitentul poate suplimenta portofoliul şi substitui creditele ipotecare cu active care
prezintă un grad de risc cel mult egal cu cel al creditelor ipotecare din portofoliu, dacă
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) o asemenea posibilitate a fost prevăzută în mod expres în prospectul de emisiune;
b) emitentul nu dispune de credite ipotecare care să poată fi incluse în portofoliu;
c) activele respective nu fac obiectul unei garanţii reale.
Categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului şi substituirea de
credite ipotecare din portofoliu, condiţiile şi procentele în care fiecare categorie de active
poate substitui credite ipotecare dintr-un portofoliu se stabilesc prin norme ale Băncii
Naţionale a României. Limita maxima generală în care este permisă suplimentarea
portofoliului şi substituirea creditelor portofoliului şi substituirea creditelor ipotecare din
portofoliu cu active nu poate depăşi 20% din valoarea portofoliului.
Emitenţii (banca sau banca de credit ipotecar, persoana juridică română care a
acordat sau a preluat prin cesiune credite ipotecare şi care a emis, emite sau intenţionează
să emită obligaţiuni ipotecare) au obligaţia ca, pentru fiecare emisiune de obligaţiuni
ipotecare, să ţină un registru de evidenţă internă în care să reflecte structura şi dinamica
portofoliului. Registrul de evidenţă internă conţine în mod obligatoriu următoarele
informaţii cu privire la fiecare credit ipotecar din portofoliu:
1. datele de identificare a contractului de credit ipotecar, cu specificarea categoriei
din care face parte din punct de vedere al destinaţiei investiţiei imobiliare;
2. datele de identificare a beneficiarului;
3. datele de identificare a imobilului asupra căruia s-a constituit garanţia pentru
rambursarea creditului ipotecar, cu menţionarea numărului de carte funciară;
4. valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar şi valoarea de referinţă a
imobilului, calculată la momentul încheierii contractului de ipotecă;
5. orice altă garanţie constituită pentru rambursarea creditului, cu specificarea
valorii nominale a acesteia.
Registrul de evidenţă internă cuprinde o secţiune destinată înscrierilor referitoare
la activele incluse în portofoliu.
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Acesta se completează de către emitent cu ocazia fiecărei modificări ori completări
a datelor cuprinse în înscrierile iniţiale. Lunar, emitentul pune la dispoziţia agentului o
copie a Registrului de evidenţă internă, purtând semnătura reprezentantului său legal,
precum şi o informare scrisă cu privire la structura portofoliului, suma obligaţiilor
patrimoniale ale emitentului faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din emisiunea
respectivă, valoarea creditelor ipotecare şi a activelor incluse în portofoliu, valoarea
creditelor ipotecare, indiferent dacă au fost sau nu eliminate din portofoliu, valoarea
drepturilor accesorii cu care emitentul garantează, precum şi documentaţia sintetică pe
baza căreia s-au determinat valorile respective.
Registrul de evidenţă internă al emitentului este supus controlului Băncii Naţionale
a României. BNR poate elabora norme privind conţinutul, păstrarea şi completarea
Registrului de evidenţă internă.
Agentul autorizat. Emitentul, pentru a putea proceda la o emisiune de obligaţiuni
ipotecare, are obligaţia să numească un agent autorizat să verifice corecta ţinere a
Registrului de evidenţă internă de către emitent, să înscrie la arhivă garanţiile mobiliare
asupra portofoliului, precum şi orice modificări ulterioare referitoare la acestea şi să îi
reprezinte pe deţinătorii de obligaţiuni ipotecare.
Agentul numit de către emitent nu poate fi o persoană afiliată acestuia şi nici
auditorul financiar al emitentului.
Agentul este ales de către emitent din rândul agenţilor autorizaţi de Banca Naţională
a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi este numit prin prospectul de
emisiune.
Mandatul agentului este confirmat de către investitori prin subscrierea emisiunii de
obligaţiuni ipotecare şi încetează la momentul plăţii integrale a obligaţiilor asumate de
către emitent faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din respectiva emisiune.
Serviciile de agent se prestează de către:
a) persoane juridice auditori financiari, înregistraţi în Registrul auditorilor
financiari;
b) instituţii de credit;
c) societăţi de servicii de investiţii financiare pentru care activitatea de agent
reprezintă serviciu conex în temeiul prezentei legi;
d) cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile profesionale de
avocaţi, în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) birouri notariale organizate în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995 , cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea autorizării ca agent, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare evaluează solicitantul din punct de vedere al competenţei, capacităţii,
experienţei, reputaţiei şi integrităţii cerute pentru îndeplinirea serviciilor de agent în
condiţii de siguranţă pentru investitori, examinează circumstanţele şi informaţiile
disponibile privind activitatea acestuia şi decid prin ordin comun autorizarea.
Persoana juridică ori organizaţia fără personalitate juridică autorizată ca agent
desemnează o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent pentru îndeplinirea
mandatului de agent. Această persoană răspunde în nume propriu pentru obligaţiile
decurgând din îndeplinirea serviciilor de agent, fără însă a înlătura sau a diminua
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răspunderea persoanei juridice ori a organizaţiei fără personalitate juridică pe care o
reprezintă, şi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă studii juridice sau economice;
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul său de activitate;
c) să aibă o bună reputaţie;
d) să nu fi fost condamnată sau să nu se fi pus în mişcare acţiunea penală împotriva
acesteia pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori pentru alte infracţiuni
prevăzute de legea specială de organizare a profesiei;
e) să nu fi fost sancţionată în ultimii 3 ani de autoritatea de reglementare a activităţii
pe care o desfăşoară.
Agentul are următoarele atribuţii principale:
a) să verifice respectarea de către emitent a cerinţelor legii şi ale prospectului de
emisiune referitoare la portofoliile de credite ipotecare la data confirmării mandatului şi,
lunar, pe toată durata acestuia;
b) să încheie, în nume propriu, dar pe seama investitorilor, în emisiunea de
obligaţiuni ipotecare respectivă, un contract de garanţie asupra creditelor ipotecare şi
activelor incluse în portofoliu, în forma ataşată prospectului, şi să înscrie la arhivă, în
numele agentului, dar pe seama emisiunii, avizul de garanţie corespunzător;
c) să înscrie la arhivă, în nume propriu, dar pe seama investitorilor, în emisiunea de
obligaţiuni ipotecare respectivă, toate modificările şi completările aduse garanţiei
prevăzute la lit. b), astfel încât arhiva să reflecte cu acurateţe Registrul de evidenţă
internă;
d) să notifice în scris emitentului, Băncii Naţionale a României şi Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare cu privire la constatarea încălcării de către emitent a unei
obligaţii ce îi incumbă faţă de investitori, dacă această încălcare nu este remediată în
termen de 10 zile de la data constatării;
e) să convoace adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, în cazul în
care constată o încălcare de către emitent a obligaţiilor ce îi revin faţă de aceştia, dacă
această încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile de la data constatării;
f) să informeze Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare despre convocarea adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare;
g) să facă publicitatea hotărârilor luate de adunarea generală a deţinătorilor de
obligaţiuni ipotecare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi într-un
ziar de circulaţie naţională şi să le pună în executare;
h) să îi reprezinte pe deţinătorii de obligaţiuni ipotecare în faţa emitentului, a
autorităţilor publice şi a oricărei terţe persoane, în limitele stabilite de adunarea generală a
acestora, să exercite, în nume propriu, dar pe seama investitorilor, drepturile acestora
decurgând din deţinerea de obligaţiuni ipotecare, cu excepţia dreptului de vot.
Agentul îşi va exercita atribuţiile cu aceeaşi prudenţă şi diligenţă cu care ar fi
acţionat pentru gestionarea propriilor interese.
Agentul este răspunzător, în solidar cu emitentul şi, după caz, cu societatea de
servicii de investiţii financiare care a intermediat vânzarea şi/sau cu auditorul financiar al
emitentului, faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare pe care îi reprezintă pentru
daunele cauzate ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor sale.
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Agentul este răspunzător în exclusivitate pentru îndeplinirea necorespunzătoare a
tuturor celorlalte atribuţii ce îi revin potrivit legii ori prospectului de emisiune. De
asemenea, agentul răspunde pentru toate daunele cauzate în mod direct emitentului şi/sau
deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare ca urmare a:
a) refuzului nejustificat de a pune în executare o hotărâre a adunării generale a
deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare;
b) renunţării la mandat, altfel decât pentru motive de necorespundere pentru
exercitarea atribuţiilor de agent;
c) omisiunii de a anunţa emitentul şi deţinătorii de obligaţiuni ipotecare cu privire la
apariţia unui motiv de necorespundere pentru exercitarea atribuţiilor specifice de către
agent ori de către reprezentantul permanent al acestuia;
d) omisiunii de a convoca adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare
pentru numirea unui nou agent, acolo unde este cazul, de a colabora cu agentul supleant
sau cu noul agent numit pentru predarea-preluarea mandatului ori de a asigura
continuitatea serviciilor de agent pana la intrarea în funcţie a agentului supleant ori a
noului agent.
Emisiune. Obligaţiunile ipotecare pot fi oferite spre subscriere prin ofertă publică,
în baza unui prospect aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
În scopul evaluării succesului unei oferte publice de obligaţiuni ipotecare sunt
permise activităţi de solicitare a intenţiei de investiţie, cu condiţia difuzării unui prospect
preliminar aprobat în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare.
Prospectul preliminar şi răspunsul la solicitarea intenţiei de investiţie exprimată prin
acesta nu produc efecte juridice între părţi.
Ulterior aprobării de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a prospectului
preliminar, emitentul poate contacta potenţialii investitori şi poate să prezinte acestora
informaţii privind activitatea sa, precum şi emisiunea pe care intenţionează să o lanseze.
Oferta publică de vânzare de obligaţiuni ipotecare se realizează printr-un
intermediar autorizat.
Conţinutul minim al prospectului de emisiune include, pe lângă informaţiile
prevăzute în legislaţia pieţei de capital, următoarele categorii de informaţii.
a) date privind emitentul şi activitatea acestuia, inclusiv situaţiile financiare pentru
ultimul exerciţiu financiar sau ultimele raportări contabile, în forma stabilită de Banca
Naţională a României şi aprobată de Ministerul Finanţelor Publice;
b) caracteristicile împrumutului obligatar, respectiv: valoarea totală a emisiunii şi
numărul de obligaţiuni ipotecare emise, valoarea nominală şi preţul de emisiune, preţul de
vânzare, comisioanele de intermediere plătite societăţilor de servicii de investiţii
financiare; valoarea estimativă a costurilor de emisiune, perioada de derulare a ofertei
publice, piaţa reglementată/sistemul alternativ pe care se intenţionează tranzacţionarea
obligaţiunilor ipotecare, scadenţa, dobânda, metoda de calcul al cuantumului dobânzii şi
intervalele de plată, programul de rambursare a obligaţiunilor ipotecare, opţiunea de
răscumpărare, modalitatea de plată a obligaţiunilor ipotecare subscrise şi de alocare a
obligaţiunilor ipotecare în situaţia de suprasubscriere; în cazul emisiunilor de obligaţiuni
ipotecare care nu conferă deţinătorilor drepturi egale, informaţiile privitoare la acestea se
prezintă distinct pentru fiecare clasă de obligaţiuni ipotecare din emisiunea respectivă;
c) caracteristicile portofoliului de credite ipotecare afectat emisiunii, inclusiv
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valoarea creditelor din portofoliu şi valoarea de referinţă a garanţiilor constituite pentru
rambursarea creditelor ipotecare la momentul încheierii contractului de garanţie, raportate
la valoarea nominală a emisiunii, precum şi gradul de acoperire a obligaţiei de plată a
dobânzii, dispersia creditelor ipotecare din punct de vedere geografic, scadenţa, dobanda,
metoda de calcul al cuantumului dobânzii şi intervalele de plată, condiţiile de plată
anticipată;
d) posibilitatea redimensionarii corespunzătoare a portofoliului în caz de
subsubscriere şi păstrarea ori, după caz, modificarea caracteristicilor acestuia;
e) date privind auditorul financiar;
f) date privind agentul, inclusiv comisionul aferent.
Informaţiile cuprinse în prospectul de emisiune se certifică de către auditorul
financiar al emitentului.
Conţinutul prospectului, forma de prezentare şi documentele care trebuie să îl
însoţească în vederea autorizării sunt prevăzute în legislaţia specifică a pieţei de capital.
Drepturile deţinătorilor. Fiecare emisiune de obligaţiuni ipotecare este garantată
cu portofoliul de credite ipotecare descris în Registrul de evidenţă internă1. În baza
garanţiei constituite, deţinătorii de obligaţiuni ipotecare dobândesc dreptul de a-şi
satisface creanţele împotriva emitentului, prin valorificarea portofoliului cu prioritate în
raport cu oricare alt creditor, indiferent de natura creanţei acestuia sau de garanţia reală
ori privilegiul, legal sau convenţional, constituit în favoarea acestuia asupra portofoliului
sau asupra oricărei componente a portofoliului, dacă dreptul de garanţie reală sau
privilegiul nu a fost înscris la arhivă anterior înscrierii drepturilor deţinătorilor de
obligaţiuni.
Cesiunea creanţelor aferente creditelor ipotecare ori a activelor înscrise în Registrul
de evidenţă internă, precum şi constituirea de sarcini sau garanţii asupra acestora în
favoarea unor terţi, faţă de emisiunea de obligaţiuni ipotecare pe care o garantează, fără
ca acest drept să fi fost rezervat în mod expres prin prospectul de emisiune, iar
publicitatea garanţiei să fi fost efectuată potrivit dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu
nulitatea absolută.
Garanţia mobiliară asupra portofoliului afectat emisiunii se constituie şi se înscrie la
arhivă pe numele agentului numit de emitent şi pe contul emisiunii până la data lansării
prospectului. Contractul de garanţie mobiliară ca instrumentum se semnează între agent şi
emitent, cu ajustarea corespunzătoare a obiectului, şi, ulterior, pe durata perioadei de
garanţie, şi cu efectuarea înscrierilor corespunzătoare la arhivă, pentru a reflecta dinamica
portofoliului.
Înscrierea la arhivă a dreptului de garanţie reală mobiliară asupra creanţei ipotecare
din portofoliu se face pe formulare speciale pentru a putea descrie ipoteca aferentă
acestora, prin menţionarea principalelor date de identificare a imobilului pe care îl
grevează: localitatea în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul corpului de
proprietate, numărul cadastral şi numărul de parcelă, după caz, precum şi eventuale alte
garanţii reale constituite în vederea garantării respectivei creanţe ipotecare. Programul
bazei de date a arhivei se modifică astfel încât, la cerere, să se poată determina şi elibera
un certificat, indicându-se dacă dreptul de ipotecă asupra unui imobil a fost constituit în
1

Înscrierea în Registrul de evidenţă internă a unui credit ipotecar sau a unui activ inclus în portofoliu
are ca efect evidenţierea şi tratarea distinctă a acestuia în contabilitatea emitentului, conform dispoziţiilor
legale în vigoare.
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garanţie odată cu creanţa pe care o garantează, precum şi beneficiarul curent al acestui
drept.
Constituirea în garanţie a dreptului de ipotecă asupra unui imobil, odată cu creanţa
pe care o garantează, nu este supusă formalităţilor de publicitate în cartea funciară a
imobilului. Radierea ipotecii constituite asupra unui imobil pentru garantarea rambursării
unui credit ipotecar se poate face exclusiv pe baza unui certificat emis de un operator
autorizat care să ateste că în baza de date a arhivei nu este înscrisă constituirea în
garanţie, în favoarea unui terţ, a dreptului de ipotecă asupra imobilului respectiv.
Constituirea în garanţie a creanţelor şi drepturilor accesorii, aferente fiecărui credit
ipotecar din portofoliu, în favoarea deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare trebuie notificată
de emitent ori de agent beneficiarului de credit ipotecar, în calitate de debitor cedat, cel
mai târziu în termen de 7 zile de la data realizării garanţiei asupra portofoliului.
Deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din aceeaşi emisiune se pot întruni în adunarea
generală pentru a delibera asupra intereselor lor, ori de câte ori este necesar a se lua o
hotărâre în legătură cu:
a) revocarea agentului şi numirea unui nou agent, cu condiţia validării acestuia de
către autorităţile competente;
b) declararea emisiunii de obligaţiuni ipotecare ca fiind exigibilă anticipat în cazul
în care agentul constată, iar Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare certifică, la
solicitarea agentului, o încălcare de către emitent a obligaţiilor faţă de deţinătorii de
obligaţiuni ipotecare, dacă aceasta nu a fost remediată în termen;
c) transferul portofoliului spre administrare de la emitent către o terţă persoană
autorizată potrivit legii, atunci când emitentul se află în situaţia prevăzută la lit. b) sau
dacă împotriva acestuia s-a deschis procedura de faliment;
d) alte aspecte necesare protecţiei investitorilor în obligaţiuni ipotecare ale
emitentului.
În cadrul adunării generale, deţinătorii de obligaţiuni ipotecare nu pot fi reprezentaţi
de acţionarii, administratorii, cenzorii sau funcţionarii emitentului. Agentul nu poate vota,
în baza obligaţiunilor ipotecare pe care le deţine ori în calitate de mandatar al altor
deţinători de obligaţiuni ipotecare, asupra problemei prevăzute la alin. (1) lit. a).
Şedinţa adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare va fi prezidată de
agent, asistat de către unul până la trei secretari, aleşi dintre deţinătorii de obligaţiuni
ipotecare prezenţi, care vor verifica lista de prezenţă a deţinătorilor, indicând cota
reprezentată de fiecare din valoarea emisiunii.
Votul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare poate fi exprimat şi prin corespondenţă.
Adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare se convoacă pe cheltuiala
emitentului, la cererea unui număr de deţinători de obligaţiuni ipotecare reprezentând cel
puţin 25% din numărul total al obligaţiunilor ipotecare din emisiunea respectivă sau la
cererea agentului.
Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni
ipotecare este necesară prezenţa unui număr de deţinători care să reprezinte cel puţin 25%
din numărul total al obligaţiunilor ipotecare din emisiunea respectivă, iar hotărârile să fie
luate de deţinători reprezentând 50% din numărul total al deţinătorilor de obligaţiuni
ipotecare din emisiunea respectivă, prezenţi la adunarea generală.
Dacă adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare nu poate lucra din
cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute anterior, adunarea generală ce se va întruni
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după o a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor pe ordinea de zi a primei
adunări, oricare ar fi procentul din numărul total al obligaţiunilor ipotecare reprezentate
de deţinătorii de obligaţiuni prezenţi, cu majoritate.
Pentru adoptarea hotărârilor privind declararea emisiunii de obligaţiuni ipotecare ca
fiind scadentă anticipat ori transferul dreptului de administrare a portofoliului de la
emitent către o terţă persoană, este necesar votul afirmativ al deţinătorilor de obligaţiuni
ipotecare reprezentând 25% din numărul total al obligaţiunilor ipotecare din emisiunea
respectivă, indiferent de procentul reprezentat de deţinătorii care au votat împotrivă.
Hotărârile adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare se aduc la
cunoştinţa emitentului în termen de cel mult două zile de la adoptarea lor.
Dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la formele, condiţiile, termenele convocării, depunerea titlurilor,
reprezentarea şi votarea, obligativitatea hotărârilor adunării generale a deţinătorilor de
obligaţiuni ipotecare şi atacarea acestora în justiţie se aplică în mod corespunzător
organizării şi procesului decizional al adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni
ipotecare.
Prevederi speciale privind dizolvarea şi lichidarea emitentului. Pe durata
împrumutului obligatar, adunarea generală a acţionarilor emitentului nu poate hotărî
dizolvarea acestuia dacă anterior luării acestei hotărâri, emitentul nu a transferat
portofoliul şi obligaţiile asumate faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare garantaţi cu
respectivul portofoliu către un alt emitent autorizat, cu aprobarea prealabilă a Băncii
Naţionale a României.
În cazul în care impotriva emitentului este deschisă procedura falimentului,
organele de aplicare a acesteia vor urmări realizarea efectivă în integralitate a drepturilor
deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare asupra portofoliului afectat emisiunii.
Până la satisfacerea tuturor obligaţiilor ce îi incumbă emitentului faţă de deţinătorii
de obligaţiuni ipotecare, portofoliile de credite ipotecare afectate emisiunilor de
obligaţiuni ipotecare nu pot face obiectul realizării prin vânzare în cursul procedurii de
lichidare a bunurilor din averea emitentului. Contractele de vânzare-cumpărare încheiate
cu nerespectarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absolută.
Unul sau mai multe portofolii de credite ipotecare pot fi incluse într-o tranzacţie
având ca obiect cumpărarea de active şi asumarea de pasive de către un terţ, cu condiţia
întrunirii cumulative a următoarelor cerinţe:
a) cel mai recent raport lunar prevăzut la art. 5 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr.
10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit1, aprobat de judecătorul-sindic, să
prevadă sursele şi angajamentul de plată, în integralitate, prealabil şi independent de
vânzarea portofoliului în cauză, a tuturor obligaţiilor emitentului faţă de toţi deţinătorii de
obligaţiuni ipotecare ale emitentului, recalculate la zi;
b) adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare din fiecare emisiune să
aprobe realizarea în avans a drepturilor de creanţă împotriva emitentului, în condiţiile
prevăzute în raportul lichidatorului.
Creanţele deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare dau dreptul acestora de a participa la
dezbateri, fără drept de vot, în cadrul adunării creditorilor emitentului. În acest scop, ca şi
în raporturile cu lichidatorul, deţinătorii de obligaţiuni ipotecare sunt reprezentaţi de
1

Aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004.
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agent, care îşi va exercita mandatul în conformitate cu deciziile adunării generale a
deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare.
Administrarea portofoliului va continua pe parcursul procedurii falimentului şi
independent de aceasta, până la data realizării tuturor creanţelor aferente creditelor
ipotecare din portofoliul respectiv. Pentru administrarea portofoliului se deschid şi se
utilizează unul sau mai multe conturi cu afectaţiune specială1.
După deschiderea procedurii falimentului, administrarea portofoliului se face, cu
aprobarea adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, de către o societate de
management de portofoliu abilitată în înţelesul legii privind securitizarea creanţelor să
administreze portofolii de creanţe. Administrarea portofoliului include monitorizarea
îndeplinirii obligaţiilor debitorilor cedaţi, restructurarea creanţelor, colectarea plăţilor
efectuate de beneficiarii creditelor ipotecare din portofoliu, inclusiv pe calea executării
silite în numele şi pe seama emitentului, şi plata sumelor datorate de emitent către
deţinătorii de obligaţiuni ipotecare conform termenilor şi condiţiilor stabilite prin
prospectul de emisiune, după achitarea serviciilor de agent şi de administrare a
portofoliului.
Societatea de management de portofoliu de creanţe are dreptul la rambursarea
tuturor cheltuielilor făcute cu luarea în custodie şi administrarea portofoliilor respective,
potrivit hotărârii adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, şi are prioritate
la distribuţia sumelor rezultate din realizarea creanţelor aferente portofoliului respectiv,
prin raport cu deţinătorii de obligaţiuni ipotecare.
În cazul în care ritmul de încasare a sumelor datorate de beneficiarii creditelor
ipotecare din portofoliu permite satisfacerea în avans a unei părţi a obligaţiilor
emitentului faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din emisiunea garantată cu acesta,
aceştia sunt obligaţi să accepte plăţile în avans, cu recalcularea corespunzătoare a
drepturilor lor.
Orice sume generate de portofoliul de credite ipotecare, aferent unei emisiuni, după
acoperirea integrală a drepturilor deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare din emisiunea
respectivă, vor fi depuse de către societatea de management de portofoliu într-un cont
special, deschis pe numele lichidatorului, şi vor fi distribuite2 după cum urmează:
a) deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare din alte emisiuni, proporţional, în situaţia în
care creanţele acestora nu au fost integral satisfăcute prin realizarea drepturilor decurgând
din portofoliile afectate respectivelor emisiuni;
b) creditorilor ale căror creanţe nu au fost acoperite integral la închiderea provizorie
a procedurii falimentului, în ordinea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004.
Distribuţia sumelor se face de către lichidator numai după ce acesta constată
epuizată activitatea de administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare afectate
garantării obligaţiunilor ipotecare ale emitentului, prin raportul supus aprobării
judecătorului sindic.
În situaţia în care procedura falimentului se finalizează înainte de a se fi epuizat
activitatea de administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare garantând emisiuni
1

Distincte de conturile prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004.
2
Distribuţia sumelor se face de către lichidator numai după ce acesta constată epuizată activitatea de
administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare afectate garantării obligaţiunilor ipotecare ale
emitentului, prin raportul supus aprobării judecătorului sindic.
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de obligaţiuni ipotecare ale emitentului, lichidatorul întocmeşte un raport de închidere
provizorie, pe baza căruia tribunalul pronunţă o hotărâre de închidere provizorie, cu
indicarea expresă a titularilor şi a cuantumului creanţelor neacoperite.
Pentru titularii creanţelor indicate în hotărârea de închidere provizorie a procedurii
falimentului, termenul legal de prescripţie în care aceştia pot solicita sumele ce le revin se
întrerupe până la notificarea acestora cu privire la existenţa unor sume rămase
nedistribuite după acoperirea creanţelor.
Prevederi speciale privind executarea silită. Executarea silită asupra unui
portofoliu poate fi iniţiată doar de către deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din emisiunea
garantată cu portofoliul respectiv.
Executarea silită poate fi iniţiată împotriva portofoliului de creanţe în integralitatea
sa, ca universalitate.
Distribuirea sumelor rezultate din executare se va face potrivit următoarei ordini de
preferinţă:
a) creanţele reprezentând cheltuieli de orice fel făcute cu urmărirea şi administrarea
portofoliului supus executării;
b) creanţele rezultând din deţinerea obligaţiunilor ipotecare din emisiunea garantată
cu portofoliul supus executării;
c) alte categorii de creditori, în ordinea stabilită de lege.
Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate acorda, conform Legii 152/19981,
credite ipotecare persoanelor fizice cu cetăţenie română, domiciliate în România, precum
şi persoanelor juridice române cu acordarea următoarelor facilităţi:
a) o rată a dobânzii inferioară unei rate medii a dobânzilor practicate pe piaţa
financiar-bancară, calculată şi acceptată de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
b) accesul la terenuri pentru construcţii de locuinţe, prin vânzare-cumpărare,
concesionare sau dare în folosinţă pe toată durata de existenţă a construcţiei, în condiţii
preferenţiale, stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu autorităţile
administraţiei publice locale sau centrale, după caz;
c) scutiri de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădire, pe
durata de rambursare a creditului.

Secţiunea 3
Contractul de garanţie reală mobiliară
Sediul materiei. Legea 99/19992 reglementează în Titlul VI regimul juridic al
garanţiilor reale mobiliare, destinate să asigure îndeplinirea unei obligaţii civile sau
comerciale născute din orice contract încheiat între persoane fizice sau juridice3.
Caractere juridice4. Contractul de garanţie reală mobiliară este bilateral deoarece,
când garanţia este fără deposedare, contractul dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor
1

Publicată în M. Of. nr. 265 din 16 iulie 1998.
Publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 27 mai 1999.
3
În acest sens, a se vedea Radu Rizoiu, Garanţii reale mobiliare. Legislaţie comentată şi adnotată,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
4
În acest sens, a se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 542.
2
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părţi, debitorul şi creditorul; de asemenea, acesta este un contract accesoriu, urmărind să
garanteze executarea unei obligaţii principale asumate de debitor.
Un alt caracter juridic al acestui tip de contract este solemnitatea, forma scrisă fiind
prevăzută de lege1; de asemenea, contractul de garanţie constituie titlu executoriu2. În
cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia garantată, creditorul va putea să
execute garanţia în temeiul contractului, învestit cu formulă executorie.
Acte juridice. Sunt supuse prevederilor legii următoarele acte juridice:
a) toate cesiunile drepturilor de creanţă, chiar dacă cesiunea nu are drept scop
garantarea îndeplinirii unei obligaţii;
b) vânzările condiţionate, precum şi orice alte acte juridice3, destinate să garanteze
îndeplinirea unei obligaţii cu un bun;
c) toate formele de închiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an4,
chiar dacă aceste acte juridice nu au drept scop garantarea îndeplinirii unei obligaţii;
d) contractele de consignaţie care au ca obiect bunuri prevăzute la art. 6 din lege,
dacă valoarea bunului care urmează a fi vândut, stabilită în contractul de consignaţie, este
mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro;
e) warantele şi recipisele de depozit.
Dispoziţiile referitoare la ordinea de prioritate şi la publicitatea garanţiilor reale
mobiliare sunt aplicabile şi amanetului, astfel cum este reglementat în art. 1685-1696 din
Codul civil.
Tipuri de bunuri. Următoarele tipuri de bunuri intră sub incidenţa respectivei legi:
a) stocul de bunuri fungibile şi nefungibile;
b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori
depozitele la termen deschise la instituţii bancare sau financiare;
c) certificatele de depozit, conosamentele şi altele similare;
d) acţiunile şi părţile sociale din societăţile pe acţiuni şi cu răspundere limitată;
e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale şi de operare de servicii publice,
în condiţiile prevăzute de lege;
f) drepturile rezultând din invenţii, mărci de fabrică şi alte drepturi de proprietate
intelectuală, industrială sau comercială;
g) drepturile de creanţă, garantate sau negarantate;
h) instrumentele negociabile, inclusiv cele garantate printr-o ipotecă;
i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate îngloba inventarul
bunurilor circulante şi bunurile viitoare;
j) pădurea, recolta agricolă, mineralele şi hidrocarburile ce urmează a fi extrase sau
care au fost extrase;
k) poliţe de asigurare;
l) dreptul obţinut din închirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare;
m) echipamentele, instalaţiile, maşinile agricole sau altele asemenea;
n) drepturi societare;
1

Art. 14, alin.2.
Art. 17 "Contractul de garanţie reală este titlu executoriu".
3
Indiferent de forma sau de denumirea lor.
4
Având ca obiect bunurile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 99/1999, Titlul VI.
2
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o) orice drept, exclusiv sau nu, de a tranzacţiona cu bunuri mobile sau de a asigura
servicii, care poate fi cedat de către titular1;
p) bunurile mobile închiriate sau care fac obiectul unei operaţiuni de leasing, pe o
durată mai mare de un an;
q) orice alte asemenea bunuri.
Dispoziţiile legii respective nu se aplică:
a) cesiunii drepturilor succesorale şi cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală
şi industrială;
b) privilegiilor, dreptului de retenţie, cu excepţia gradului lor de prioritate faţă de o
garanţie reală.
Garanţia reală care se reglementează constituie un drept real care are ca finalitate
garantarea îndeplinirii oricărei obligaţii.
Garanţia reală acordă creditorului garantat dreptul de a-şi satisface creanţa cu bunul
afectat garanţiei înaintea oricărui creditor negarantat şi înaintea altor creditori ale căror
garanţii reale sau drepturi asupra bunului afectat garanţiei au un grad de prioritate
inferior. Garanţia reală reglementată se poate constitui cu sau fără deposedarea celui ce
constituie garanţia de bunul afectat garanţiei.
Orice tip de obligaţie de a da, a face sau a nu face este susceptibilă să fie garantată
cu garanţia reală reglementată prin Legea nr. 99/19992.
Garanţia reală acoperă în toată întinderea sa obligaţia garantată. Dacă părţile nu
decid altfel, obligaţia garantată include dobânzile acumulate şi neplătite privind obligaţia
principală şi cheltuielile suportate de creditor cu luarea în posesie şi vânzarea bunului
afectat garanţiei după neîndeplinirea obligaţiei de către debitor. De asemenea, dacă părţile
nu decid altfel, iar bunul afectat garanţiei se află în posesia părţii garantate, cheltuielile
rezonabile, inclusiv costul asigurării şi plata oricăror alte taxe suportate pentru obţinerea
şi menţinerea posesiei bunului afectat garanţiei şi păstrarea acestuia în bune condiţii, cad
în sarcina debitorului, fiind, de asemenea, garantate prin bunul afectat garanţiei.
Garanţia reală poate să aibă ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat
generic ori o universalitate de bunuri mobile. În cazul în care bunul afectat garanţiei
constă într-o universalitate de bunuri mobile, inclusiv un fond de comerţ, conţinutul şi
caracteristicile acestuia vor fi determinate de părţi până la data constituirii garanţiei reale.
În acest caz nu este necesar ca părţile care compun bunurile afectate garanţiei să se afle
într-o stare de interdependenta funcţională.
Dacă debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia, garanţia reală îi da creditorului garantat
dreptul de a intra în posesie sau de a reţine bunul afectat garanţiei şi dreptul de a-l vinde
pentru a-şi obţine plata obligaţiei garantate.
Garanţia reală acorda creditorului garantat şi următoarele drepturi:
a) dreptul de a inspecta bunul afectat garanţiei în timpul programului de lucru al
debitorului, astfel încât să nu afecteze activitatea acestuia;
b) dreptul de a considera că obligaţia garantată a devenit exigibilă şi de a trece la
urmărirea silită, în condiţiile acestei legi, în cazul în care constată lipsa unei întreţineri
1

Indiferent dacă cedarea este supusă unor restricţii sau dacă necesită consimţământul constituitorului
sau autorizarea altei persoane.
2
Inclusiv obligaţii prezente sau viitoare, sub condiţie sau nu, divizibile sau indivizibile, determinată
sau determinabilă, exprimată în moneda naţională sau străină.
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corespunzătoare a bunului afectat garanţiei sau alte fapte de natură să îngreuneze sau să
facă imposibilă urmărirea silită, astfel cum sunt determinate prin contractul de garanţie.
Creditorul îşi poate exercita acest drept numai dacă are temeiuri comercial rezonabile de a
crede că bunul afectat garanţiei a fost sau este pe cale de a fi pus în pericol sau există
posibilitatea ca plata sa fie pe cale de a fi împiedicată.
Prin produsele obţinute în urma valorificării bunului afectat garanţiei se înţelege
orice bun primit de debitor în urma vânzării, schimbului, fructele şi productele, precum şi
sumele încasate din asigurare sau altă formă de administrare ori dispunere de acestea,
inclusiv sumele obţinute din orice alte operaţiuni ulterioare.
Valoarea indemnizaţiei de asigurare asupra bunului afectat garanţiei reprezintă
rezultatul valorificării bunului afectat garanţiei atâta timp cât suma ce trebuie plătită este
datorată oricărei părţi din contractul de garanţie sau împuternicitului acesteia.
Constituirea de garanţii reale mobiliare. Garanţia reală mobiliară se constituie
numai pe baza unui contract de garanţie.
Garanţia reală asupra valorilor mobiliare se va constitui, de asemenea, prin
indisponibilizarea acestor valori conform regulilor pieţei pe care sunt tranzacţionate sau
în baza convenţiei părţilor în ceea ce priveşte valorile mobiliare necotate pe o piaţă
autorizată.
Aceasta poate fi constituită, după caz, şi prin andosarea valorilor respective potrivit
regulilor care le reglementează.
Contractul de garanţie reală este contractul în baza căruia se constituie o garanţie
reală în bunuri sau drepturi în beneficiul unui anumit creditor. Acesta se încheie în formă
autentică sau prin înscris sub semnătură privată şi trebuie semnat de către debitor. Prin
înscris sub semnătură privată se înţelege orice mod de comunicare care păstrează
înregistrată informaţia pe care o conţine şi care poate fi reprodusă într-o formă tangibilă şi
care nu poate fi schimbată în mod unilateral. El va putea să indice sau nu suma maximă a
obligaţiei garantate.
Clauzele contractului. Acest tip de contract trebuie să conţină o descriere a
bunului afectat garanţiei. Cu toate acestea, bunul afectat garanţiei poate fi descris prin
gen, obiect cu obiect sau prin formula generică „toate bunurile mobile prezente şi
viitoare”. Toate bunurile mobile reprezintă o descriere suficientă. Dacă, însă, bunul
afectat garanţiei constă într-o sumă de bani depusă într-un cont bancar, respectivul cont
trebuie individualizat în mod distinct.
De asemenea, contractul de garanţie poate să prevadă dreptul creditorului de a
culege, în contul creanţei, fructele şi/sau produsele bunului afectat garanţiei, fiind, în
acest caz, obligatorie stipularea condiţiilor şi a proporţiei în care urmează a se reduce
obligaţia garantată.
Contractul de garanţie reală poate să prevadă garantarea efectuării de plăţi în avans.
Avans înseamnă acordarea unor sume, credite sau alte valori, care include şi obligaţia
debitorului de a plăti dobânzi, costurile ocazionate de obţinerea creditului, precum şi alte
taxe plătibile de către debitor în legătură cu avansul sau cu executarea silită a garanţiei
reale cu care s-a garantat avansul. Avans viitor înseamnă o plată care decurge sau nu
dintr-o obligaţie şi include avansurile şi cheltuielile rezonabile ocazionate de acestea,
precum şi cheltuielile făcute pentru protecţia, întreţinerea, păstrarea sau repararea bunului
afectat garanţiei.
Contractul de garanţie reală este titlu executoriu.
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Contractul de garanţie se poate referi la o garanţie reală asupra unor bunuri viitoare.
O astfel de garanţie reală produce efecte în momentul când debitorul obţine proprietatea
asupra bunurilor care răspund descrierii stabilite în contract.
Gradul de prioritate asupra bunurilor viitoare faţă de terţi se stabileşte din momentul
îndeplinirii formalităţilor de publicitate privind garanţia reală în cauză, potrivit regulilor
cerute pentru stabilirea priorităţilor, chiar dacă acest moment ar putea apărea înainte ca
debitorul să obţină un drept asupra bunului afectat garanţiei.
Orice persoana fizică sau juridică, română sau străină, poate fi parte în contractul de
garanţie a unei obligaţii pentru orice fel de tranzacţie.
Contractul de garanţie poate să prevadă ca bunul să garanteze îndeplinirea unor
obligaţii viitoare. O astfel de garanţie reală se naşte atunci când partea garantată transferă
fondurile care dau naştere datoriei, îndeplinind astfel condiţia cerută pentru existenţa
obligaţiei garantate principale.
Fata de terţi prioritatea garanţiei reale care garantează obligaţii viitoare începe din
momentul îndeplinirii formalităţilor de publicitate a garanţiei reale.
Aceasta ordine de prioritate se păstrează chiar dacă ea se stabileşte înainte ca
transferul fondurilor sau alte obligaţii cerute de existenta obligaţiei garantate principale sa
fi fost realizate.
Pe durata contractului de garanţie debitorul poate administra sau dispune în orice
mod de bunul afectat garanţiei şi de produsele acestuia, inclusiv prin închiriere,
constituirea altei garanţii sau vânzare1.
Actele de dispoziţie asupra bunului afectat garanţiei sunt valabile chiar dacă cel
care a dobândit bunul are cunoştinţă de prevederea contractuală din contractul de garanţie
care interzice transferul sau care declară transferul ca fiind echivalent cu neîndeplinirea
obligaţiei.
Clauzele unei garanţii reale nu pot impune obligaţii de plată anticipată şi imediată la
cerere, parţială sau totală, a acelei obligaţii principale garantate, nici să reclame prin
acestea orice altfel de plată sau datorie debitorului, în cazul în care debitorul constituie o
a doua garanţie reală pe acelaşi bun; astfel de clauze vor fi nule de drept, în afara cazului
în care creditorul are motive obiective să creadă că bunul afectat garanţiei a fost sau este
pe cale de a fi pus în pericol ori perspectiva plăţii a fost sau este pe cale de a fi
împiedicată.
Orice înţelegere care interzice cesiunea de creanţe sau o conditioneaza numai de
acordul debitorului cedat ori o considera ca neîndeplinire a obligaţiei este lovită de
nulitate.
Garanţia reală îşi menţine existenta şi validitatea pe bunul sau dreptul afectat
garanţiei, cu excepţia cazului în care creditorul, expres sau implicit, consimte sa
urmărească numai produsele bunului iniţial.
Încetarea contractului. Garanţia reală încetează o data cu îndeplinirea obligaţiei
garantate, în afară de cazul în care părţile au căzut de acord, prin contract, ca garanţia
reală acoperă şi obligaţii viitoare, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
De asemenea, garanţia reală poate inceta:
a) printr-un act liberator din partea creditorului, care sa specifice încetarea în tot sau
în parte a obligaţiei garantate;
1
De asemenea, bunul afectat garanţiei poate fi pus sub sechestru în favoarea unui creditor, în temeiul
procedurii de executare judecătorească.
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b) prin hotărâre judecătorească.
În termen de 40 de zile de la stingerea garanţiei reale creditorul trebuie sa înscrie o
notificare la arhiva privind stingerea garanţiei reale. Arhiva va introduce în rubrica
corespunzătoare o menţiune privind stingerea obligaţiei garantate. Regulamentul de
aplicare a prezentului titlu va trebui sa prevadă forma şi conţinutul acestei notificări,
precum şi modul de înscriere a acesteia la arhiva.
După îndeplinirea obligaţiei garantate creditorul garantat va trebui, la cererea
debitorului, sa restituie imediat posesia bunului afectat garanţiei în cazul în care anterior
intrase în posesia acestuia.
Nerespectarea prevederilor stabilite anterior poate atrage obligarea creditorului la
plata către debitor a unor despăgubiri în cuantum reprezentând cel puţin echivalentul în
lei al sumei de 200 euro.
Publicitatea şi ordinea de preferinta a garanţiilor reale. Fata de terţi, inclusiv
fata de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub
incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în
care garanţia reală sau sarcinile reale au fost făcute publice prin una din metodele
prevăzute la acest articol.
Garanţiile reale şi sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenta
prezentului titlu, îndeplinesc condiţia de publicitate din momentul înscrierii avizului de
garanţie reală la Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare, denumita în continuare
arhiva.
Înscrierea la arhiva nu conferă validitate unei garanţii reale lovite de nulitate.
Prin înscrierea garanţiei reale creditorii pentru care se înscrie ulterior o garanţie
reală asupra aceluiaşi bun sunt prezumati ca au cunostinta despre existenta garanţiei reale,
proba contrarie nefiind admisibilă.
Fac excepţie de la prevederile precedente următoarele:
a) garanţia reală, dacă obligaţia garantată în momentul încheierii contractului de
garanţie asupra unor bunuri mobile corporale nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de
300 euro, a carei publicitate se poate face fie prin luarea în posesie a bunului afectat
garanţiei, fie prin înscrierea unui aviz de garanţie la arhiva;
b) garanţia reală sau sarcina constituită pe sume de bani, valori mobiliare sau titluri
reprezentând bunuri, inclusiv certificate de depozit şi conosamente negociabile, precum şi
cecuri şi bilete la ordin, a carei publicitate se poate face numai prin posesia asupra
instrumentului sau prin andosarea acestuia, dacă transferul instrumentului în cauza
necesita posesia sau andosarea. Înscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate
în aceste cazuri;
c) garanţia reală sau sarcina reală pe valori mobiliare care, potrivit regulilor pieţei
de valori mobiliare, pot fi transferate prin simpla înregistrare în registrele care deservesc
piata pe care sunt vândute va fi considerată ca fiind facuta publica din acest moment;
înscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate în aceste cazuri;
d) garanţia reală sau sarcina constituită asupra vapoarelor sau avioanelor trebuie
facuta publica prin înregistrarea unui formular de aviz de garanţie reală în registrul în care
se afla înregistrat titlul de proprietate asupra acestora. Registrul va trebui sa evidentieze
garanţia reală la rubrica în care se afla înscris titlul de proprietate asupra bunului.
Posesia bunului afectat garanţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) trebuie sa fie
publica. Posesia este publica dacă poate fi uşor cunoscută de către terţi. Dacă bunul
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afectat garanţiei se afla în posesia legitima şi sub controlul creditorului sau al
reprezentantului sau, dar fata de terţi se creează aparenta ca posesia aparţine debitorului,
posesia creditorului nu constituie posesie publica.
În cazul bunurilor date în consignaţie, care cad sub incidenta prezentului titlu,
consignatarul este responsabil pentru înscrierea la arhiva a unui formular de aviz de
garanţie reală privind bunurile în cauza. În cazul în care consignatarul nu îşi îndeplineşte
aceasta obligaţie, iar consignantului i se produc daune din aceasta cauza, consignatarul
rămâne răspunzător pentru plata unor despăgubiri în cuantum reprezentând cel puţin
echivalentul în lei al sumei de 200 euro.
Între o garanţie reală asupra stocurilor de mărfuri, inclusiv asupra stocurilor
viitoare, şi o garanţie asupra unor bunuri ale inventarului în cauza, individualizate
generic, are prioritate garanţia care a fost înscrisă prima.
Fac excepţie de la regula generală de stabilire a ordinii de prioritate următoarele:
a) garanţia reală constituită în favoarea vânzătorului bunului sau a creditorului al
cărui împrumut a făcut posibila cumpărarea bunului;
b) garanţia reală asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obţine din
valorificarea acesteia, constituită în scopul obţinerii de către debitor a fondurilor necesare
pentru a o produce sau constituită în perioada de creştere a plantelor ori în cursul unei
perioade de 6 luni înainte de recoltare;
c) garanţia reală constituită pe păsări, bovine, cabaline, ovine, porcine şi peste sau
pe produsele lor, constituită în scopul asigurării fondurilor care sa îi permită debitorului
sa achizitioneze nutreturi, medicamente sau hormoni, necesare pentru hrana sau tratarea
animalelor ori a pestelui.
În cazurile în care rezulta produse, iar descrierea bunului înscris iniţial la arhiva nu
este suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate, gradul de
prioritate stabilit prin înscrierea la arhiva se întinde asupra tuturor produselor, dacă în
termen de 15 zile de la obţinerea acestora creditorul îşi manifesta interesul fata de ele prin
modificarea formularului de aviz de garanţie care sa le descrie. Cerinta modificării
formularului de aviz şi a reinscrierii lui nu operează în situaţiile în care produsele constau
în sume de bani, cecuri sau conturi de depozit la o banca ori la o alta instituţie similară.
Când arhiva înscrie o garanţie reală mobiliară pe bunuri ataşate unui teren, avizul de
garanţie reală va trebui sa menţioneze descrierea, adresa şi înregistrarea în documentele
de publicitate imobiliară.
Ipoteca ce se întinde asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare constituirii ei,
potrivit art. 1777 din Codul civil, va asigura preferinta fata de creditorii care au constituit
o garanţie mobiliară asupra acestor amelioraţiuni, numai dacă ipoteca asupra
amelioratiunilor a fost înscrisă la arhiva, chiar dacă ipoteca a fost înregistrată în registrele
de publicitate imobiliară.
Orice creditor care, fără a fi parte într-un contract de garanţie, are un privilegiu prin
simplul efect al legii, inclusiv privilegiul statului pentru taxele ce îi sunt datorate, are
prioritate asupra garanţiei reale a creditorului asupra bunului în cauza numai în momentul
în care privilegiul îndeplineşte condiţia de publicitate prin înscrierea acestuia la arhiva
sau prin posesia bunului.
Cu toate acestea privilegiul depozitarului pentru cheltuielile efectuate cu
depozitarea bunului are prioritate fata de garanţia realã asupra aceluiaşi bun din
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momentul în care privilegiul a fost înscris la arhiva. Avizul pentru înscrierea acestui
privilegiu trebuie sa indice certificatul de depozit care reprezintă bunurile. Prin
regulamentul de aplicare a prezentului titlu se vor prevedea tipul de formular şi modul de
completare a acestuia.
Creditorul care a obţinut prin hotărâre judecătorească dreptul de executare silită
asupra unui bun mobil are prioritate fata de creditorii care deţin garanţii reale asupra
acelui bun numai din momentul în care acesta a îndeplinit formalităţile de publicitate
prevăzute la art. 28.
În cazul în care preţul de achiziţie al unui bun nu depăşeşte echivalentul în lei al
sumei de 1.000 euro, garanţia reală nu este opozabilă celui care a cumpărat bunul afectat
garanţiei în cadrul unei vânzări publice, chiar dacă garanţia reală este înscrisă, iar
cumpărătorul are cunostinta de existenta acesteia.
Orice garanţie reală înscrisă anterior la arhiva va fi opozabilă cumpărătorului, dacă
preţul de achiziţie al bunului depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro.
Debitorul este obligat sa transmită cumpărătorului un înscris eliberat de arhiva prin care
se atesta existenta tuturor garanţiilor reale ori a sarcinilor asupra bunului sau un alt înscris
de la fiecare deţinător de garanţii reale sau sarcini care sa declare ca bunurile sunt libere
de orice sarcina.
Neîndeplinirea de către debitor a obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea
acestuia pentru orice dăuna cauzată creditorului garantat, în cuantum reprezentând cel
puţin echivalentul în lei al sumei de 500 euro.
Dacă bunul afectat garanţiei se găseşte în posesiunea creditorului sau a unui terţ
care îl reprezintă, aceştia au drepturile şi obligaţiile prevăzute de Codul civil privind
depozitul voluntar.
Creditorul va percepe fructele sau dobânzile bunului afectat garanţiei în contul
debitorului.
În lipsa unei stipulaţii contrare, fructele şi dobânzile percepute se imputa mai întâi
asupra cheltuielilor normale de conservare a bunului, apoi asupra dobânzilor şi, în final,
asupra cuantumului obligaţiei garantate, pentru a reduce nivelul acesteia.
Creditorul sau reprezentantul sau, care a intrat în posesia bunului afectat garanţiei,
este obligat sa îl restituie proprietarului în momentul în care obligaţia garantată a fost
executată. Acesta răspunde pentru orice paguba datorată pierderii, deteriorarii, întârzierii
nejustificate în restituirea bunului sau refuzului nejustificat de acceptare a plăţii obligaţiei
garantate.
Dacă debitorul are posesia bunului afectat garanţiei, înstrăinarea acestuia,
distrugerea sau degradarea datorate neglijentei ori deprecierea bunului datorată lipsei de
diligenta, dacă s-au cauzat daune creditorului, vor atrage răspunderea debitorului, urmând
a plati despăgubiri în cuantum reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 500
euro.
În afară drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractul de garanţie, posesorul
bunului afectat garanţiei are următoarele obligaţii:
a) de a întreţine bunul afectat garanţiei şi de a-l folosi ca un bun proprietar;
b) de a tine, dacă este cazul, o evidenta contabila clara a bunului afectat garanţiei şi,
după caz, a produselor acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Orice garanţie reală este transmisibila prin cesiune. Dovada cesiunii se poate face
chiar printr-un înscris sub semnatura privată.
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Înscrierea unui aviz de garanţie reală este valabilă pentru o perioada de 5 ani.
Creditorul poate reînnoi înscrierea înainte de expirarea acesteia, pentru o perioada de încă
5 ani sau pentru o alta perioada. Dacă înscrierea nu este reînnoită, arhiva poate şterge
orice înscriere din baza sa de date.
Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare. Înregistrarea operaţiunilor
privind garanţiile reale mobiliare se efectuează în Arhiva Electronica de Garanţii Reale
Mobiliare, denumita în cuprinsul prezentului titlu arhiva.
Arhiva este un sistem de evidenta a prioritatii garanţiilor reale mobiliare, structurată
pe persoane şi bunuri.
Executarea garanţiilor reale. În cazul neîndeplinirii obligaţiei garantate, creditorul
va putea sa aleagă între a iniţia procedura de executare prevăzută de Codul de procedura
civilă sau a executa garanţia reală. Obligaţia trebuie sa fie certa şi exigibilă.
În cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia, creditorul are dreptul de a-şi
satisface creanta cu bunul afectat garanţiei. În acest scop, creditorul are dreptul sa ia în
posesie, în mod paşnic, bunul afectat garanţiei sau produsele rezultate din valorificarea
acestuia, precum şi titlurile şi înscrisurile care constata dreptul de proprietate al
debitorului asupra bunului, fără a fi necesară vreo autorizaţie sau notificare prealabilă şi
fără a plati taxe sau vreun tarif.
În exercitarea dreptului de a lua în posesie bunul creditorul nu poate tulbura ordinea
publica, nici nu poate face uz de forta fizica sau de orice alt tip de intimidare asupra
persoanei debitorului ori sa recurgă la orice alt mijloc de a-l constrânge pe debitor în
momentul luării în posesie.
În timpul intrării paşnice în posesia bunului, în nici un moment creditorul nu poate
fi însoţit de un funcţionar public sau poliţienesc.
Pentru a putea lua în posesie bunul potrivit alin. (1)-(3), contractul de garanţie
trebuie sa includă următoarea formula, redactată cu caractere majuscule, având
dimensiunea de cel puţin 12 puncte (0,5 cm): „ÎN CAZ DE NEEXECUTARE
CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA ÎN
POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANŢIEI”.
Orice persoana care are posesia bunului afectat garanţiei trebuie sa îl predea, la
solicitarea creditorului a cărui obligaţie a ajuns la scadenta şi a cărui garanţie reală are un
grad de prioritate mai mare potrivit prezentului titlu, astfel încât garanţia sa poată fi
executată potrivit procedurii stabilite prin prezentul titlu.
Cu excepţia situaţiei de mai sus, în timpul perioadei de executare a garanţiei reale
nici un alt creditor nu poate solicita luarea în posesie a bunului în cauza.
Creditorul poate vinde orice bun afectat garanţiei, chiar în cazul în care se afla în
posesia debitorului. În astfel de situaţie cumpărătorul bunului are acelaşi drept de a intra
în posesie ca şi creditorul garantat, în condiţiile prezentului titlu.
În orice moment, pana la vânzarea bunului de către creditor, debitorul poate plati
creditorului totalitatea sumei datorate, cu cheltuielile rezonabile făcute pentru luarea în
posesie şi vânzarea bunului, stingand astfel datoria. Creditorul este obligat sa accepte
plata, sa înceteze imediat orice măsura de executare silită şi sa restituie bunul către
debitor.
Dacă nu este posibila luarea în posesie a unui bun afectat garanţiei în forma paşnică,
creditorul garantat poate, prin intermediul executorului judecătoresc sau, după caz, al
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executorului bancar ori cu sprijinul oricărui alt organ de executare, sa între în posesia
bunului.
Cererea creditorului va fi însoţită de o copie certificată de pe înscriere la arhiva, o
copie de pe contractul de garanţie şi de o descriere a bunului ce urmează a fi luat în
posesie. La solicitarea organului de executare organele de poliţie sunt obligate sa acorde
tot sprijinul pentru luarea în posesie a bunului.
În termen de 48 de ore de la primirea cererii organul de executare se va deplasa la
locul unde se afla bunul afectat garanţiei, va intra în posesia acestuia şi îl va preda imediat
creditorului. Organul de executare va întocmi un proces-verbal, în doua exemplare, din
care unul se va păstra la dosarul de executare, iar celălalt va fi înmânat debitorului, care
va semna de primire. În cazul în care este necesară folosirea forţei, organul de executare
este obligat sa revină în cursul aceleiaşi zile, însoţit de poliţie, pentru a intra în posesia
bunului afectat garanţiei.
Creditorul va suporta cheltuielile şi riscurile legate de transportarea şi depozitarea
bunurilor în cauza.
Părţile pot cădea de acord, prin contractul de garanţie, asupra modului de vânzare a
bunurilor grevate, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei.
În lipsa unui asemenea acord, creditorul trebuie sa vândă bunul afectat garanţiei
într-o maniera comercială rezonabila care sa asigure obţinerea celui mai bun preţ.
Metoda, maniera, locul şi momentul vânzării trebuie sa urmeze regulile comerciale
adecvate, folosite de persoanele care vand bunuri similare în mod obişnuit pe piata
respectiva.
Regulile comerciale adecvate pot fi: vânzarea directa către un terţ, vânzarea prin
licitaţie facuta publica în ziar, vânzarea pe pieţe publice sau prin orice alt mod de vânzare
rezonabil comercial pentru tipul de bunuri supuse vânzării. Dintre diferitele metode de
vânzare rezonabile comercial creditorul o va alege pe aceea care sa asigure obţinerea
celui mai bun preţ.
Operaţiuni internaţionale. Condiţiile de validitate a unei garanţii reale asupra unui
bun mobil corporal sau asupra unui titlu de valoare negociabil, care se află în posesia
creditorului, sunt supuse legii locului unde era situat bunul sau titlul de valoare la data
încheierii contractului de garanţie reală.
Regulile referitoare la opozabilitatea şi la ordinea de preferinţă a garanţiei reale
prevăzute la alineatul precedent sunt stabilite de legea locului unde era situat bunul la
data constituirii garanţiei reale.
Garanţia reală asupra unui bun mobil corporal care este opozabilă potrivit legii
locului unde se află bunul la data constituirii sale îşi continuă rangul de prioritate în
România, dacă s-a făcut înregistrarea la arhivă:
a) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus în România;
b) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a
fost adus în România;
c) înainte să înceteze rangul de prioritate dobândit potrivit legii locului unde se află
bunul când s-a constituit garanţia.
Cu toate acestea, garanţia reală nu va fi opozabilă, dacă bunul a fost vândut,
închiriat sau dat în leasing unui terţ care l-a dobândit fără sa fi cunoscut existenţa
garanţiei şi mai înainte de a fi devenit opozabilă în orice mod, potrivit legii.
Garanţia locatorului sau a finanţatorului, care este opozabilă indiferent de existenţa
unor formalităţi de publicitate potrivit legii locului unde se află bunul la data încheierii
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contractului de închiriere sau de leasing, conservă rangul de prioritate, dacă s-a făcut
înregistrarea la arhivă potrivit prezentului titlu:
a) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus în România;
b) în termen de cel mult 15 zile de la data la care locatorul sau finanţatorul a
cunoscut ca bunul a fost adus în România; sau
c) înainte să înceteze rangul de prioritate dobândit potrivit legii locului unde se afla
bunul atunci când s-a încheiat contractul de închiriere sau de leasing.
Cu toate acestea, garanţia nu este opozabilă dacă, mai înainte să fi fost înregistrată
potrivit prezentului titlu, bunul a fost vândut, închiriat sau dat în leasing unui terţ care nu
a cunoscut existenţa acesteia.
Garanţia locatorului sau a finanţatorului, care nu este opozabilă potrivit legii locului
unde era situat bunul la data încheierii contractului, se poate înregistra la arhivă potrivit
prezentului titlu.
Regulile privind condiţiile de validitate, publicitatea şi rangul de prioritate ale
garanţiei reale sunt supuse legii locului unde se afla debitorul la data constituirii acesteia,
în cazul:
a) bunurilor mobile incorporale sau al bunurilor mobile corporale care, potrivit
destinaţiei lor, sunt deplasate în alt stat;
b) titlurilor de valoare negociabile care nu sunt în posesia debitorului.
Condiţiile de validitate, publicitatea şi rangul de prioritate ale garanţiei locatorului
sau finanţatorului asupra bunurilor mobile corporale închiriate sau date în leasing,
prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt supuse legii locului1 unde se află locatorul sau
finanţatorul la data încheierii contractului.
În cazul în care debitorul, locatarul sau utilizatorul îşi schimbă domiciliul sau
sediul, sau în cazul în care debitorul constituie o garanţie în favoarea unei persoane aflate
într-un alt stat, închirierea, leasingul sau garanţia reală care a dobândit un rang de
prioritate potrivit legii îşi conservă rangul din România, dacă garanţia reală sau leasingul
este înregistrat în străinătate:
a) în termen de 60 de zile de la data la care debitorul, locatarul sau utilizatorul se
stabileşte în străinătate sau de la data la care debitorul constituie garanţia în favoarea unei
persoane aflate în străinătate;
b) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a luat cunostinta ca
debitorul, locatarul sau utilizatorul s-a stabilit în străinătate ori ca a constituit garanţia în
favoarea unei persoane aflate în străinătate;
c) înainte de data la care, potrivit prezentului titlu, garanţia reală sau înregistrarea
locatorului sau a finanţatorului îşi pierde rangul de prioritate.

1

Prin locul unde se afla locatorul sau finantatorul se înţelege sediul profesional, domiciliul sau
resedinta persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice.
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Secţiunea 4
Garanţiile personale
Contractul de cauţiune bancară
Definiţie. Cauţiunea reprezintă un contract prin care o persoană (fidejusor) se
obligă faţă de de creditorul altei persoane să execute obligaţia acesteia din urmă în cazul
în care aceasta nu o va executa.
O persoană poate să se angajeze ca fidejusor, chiar în lipsa unei dispoziţii, ori chiar
fără ştirea debitorului principal1. În doctrina românească s-a afirmat că acest tip de
garanţie a devenit în epoca modernă un instrument esenţial al afacerilor datorită
dezvoltării creditului şi formalismului diminuat2.
De asemenea, cauţiunea bancară a mai fost definită în doctrină3 ca fiind un contract
accesoriu ce conţine angajamentul de plată al băncii garante faţă de beneficiarul garanţiei
de a plăti o sumă de bani în locul ordonatorului (debitorului), dacă acesta nu-şi execută
obligaţia de plată la termenul convenit.
Din caracterul accesoriu al cauţiunii decurg următoarele efecte: obligaţia băncii
fiind subsidiară obligaţiei principale, nu poate fi nici mai întinsă, nici mai oneroasă decât
cea stipulată raportul juridic fundamental (contractul comercial); de asemenea, dacă
obligaţia principală este eventuală din punct de vedere al unei condiţii sau al unui termen,
cauţiunea este afectată de aceleaşi modalităţi; dacă obligaţia principală este nulă sau
anulabilă, şi cauţiunea este supusă anulării; cauţiunea poate invoca beneficiile garantului
solidar (dacă este cauţiune solidară), cât şi excepţiile debitorului principal inerente
datoriei; cauţiunea cu durată nedeterminată poate fi revocată în orice moment, în mod
unilateral, excepţie făcând situaţia în care acoperă un avans determinat4.
Doctrina franceză5 a susţinut că se pot atribui cauţiunii două sensuri foarte diferite.
Pe de o parte, aceasta serveşte la desemnarea unei garanţii reale prin care o persoană face
un depozit de garanţie în favoarea unuia din creanţierii săi potenţiali (în sensul cauţiunii
depuse de un locatar la începerea locaţiunii), în acest caz cauţiunea fiind o varietate a
gajului. Pe de altă parte, cauţiunea este o garanţie personală dfinită în Codul francez în
art. 2011.
Sediul materiei se regăseşte în preverile Codului Civil art. 1652-1684, în lipsa unor
preveri speciale referitoare la cauţiune în legislaţia bancară.
Clasificare. Cauţiunea poate fi convenţională, în cazul în care părţile (debitorul şi
creditorul) cad de acord asupra necesităţii aducerii unui garant, legală în cazul în care
debitorul este obligat printr-o dispoziţie a legii să aducă un fidejusor pentru garantarea
obligaţiilor ce-i revin şi judecătorească, când instanţa dispune aducerea unui fidejusor
care să garanteze executarea obligaţiei unei persoane.
Cauţiunea mai poate fi civilă şi comercială. Se considera în mod tradiţional că era
vorba despre un contract civil prin natură datorită garacterului său gratuit, dar în prezent,
1
2

187.

3

Art. 1655 C. Civ.
Ion Turcu, Liviu Pop, Contractele comerciale. Formare şi executare, vol I, Ed. Lumina Lex, 1997, p.

Mariana Negruş, op. cit., p. 346.
Mariana Negruş, op. cit., p. 346.
5
Pascal Ancel, Manuel de droit du crédit, Litec, Paris, 1992, p. 217.
4
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jurisprudenţa consideră cauţiunea ca fiind comercială dacă aceasta a fost făcută pentru a
garanta o datorie comercială 1.
Cauţiunea se foloseşte cu termenul de fidejusiune când banca, în calitate de
creditoare, este beneficiara garanţiei, iar cu termen de cauţiune bancară atunci când banca
este debitoarea obligaţiei de garanţie, aceasta având rolul de fidejusor din dreptul comun2.
Caractere juridice. Contractul de cauţiune este un contract accesoriu, cauţiunea
depinzând de obligaţia principală. De aici decurg o serie de consecinţe3:
a) fidejusiunea va urma soarta obligaţiei principale, cât priveşte cauzele de
validitate şi cele de stingere. În principiu, fidejusiunea nu poate exista decât pentru o
obligaţie validă. Cu toate acestea, se poate institui o fidejusiune pentru garantarea unei
obligaţii care este anulabilă în virtutea unei excepţii personale debitorului, de exemplu
pentru cauza de minoritate4. În cazul minorităţii, obligaţia fidejusorului va subzista, chiar
dacă obligaţia principală a fost anulată;
b) fidejusiunea nu poate fi mai întinsă şi nici mai oneroasă decât obligaţia
principală5; în situaţia în care părţile au încheiat-o în condiţii mai oneroase, cauţiunea va
fi valabilă doar în condiţiile şi limitele obligaţiei principale. Fidejusiunea poate fi
instituită numai pentru o parte a datoriei principale sau în condiţii mai puţin oneroase6, de
exemplu, fără a se garanta de către fidejusor şi plata dobânzilor, ci doar a debitului. Însă,
cauţiunea nedeterminată, ca efect al caracterului accesoriu, se întinde cu privire la toate
accesoriile obligaţiei principale, şi anume dobânzi, cheltuieli efectuate cu executarea silită
etc.
c) fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţii principale se întinde şi la toate
accesoriile acelei obligaţii – de exemplu la dobânzi – precum şi la cheltuielile necesitate
de urmărirea silită7.
Contractul de cauţiune bancară este un contract consensual, simplul acord de voinţă
al părţilor fiind suficient; indiferent că s-a încheiat cauţiunea prin simplul acord de voinţă
al părţilor, fie sub forma unui înscris sub semnătură privată, angajamentul fidejusorului
trebuie să fie expres8. De asemenea, cauţiunea nu poate fi extinsă peste limitele în care s-a
contractat.
Un alt caracter juridic al contractului de cauţiune este caracterul gratuit, deoarecel
fidejusorul nu urmăreşte să obţină de la creditorul nu care a încheiat convenţia o
contraprestaţie.
De asemenea, aceasta are un caracter unilateral, întrucât dă naştere doar la o
singură obligaţie, şi anume obligaţia fidejusorului faţă de creditor cu privire la garantarea
obligaţiei debitorului principal.
Constituirea cauţiunii. Condiţii. Cauţiunea trebuie să îndeplinească, pe lângă
condiţiile de fond ale oricărui contract, anume capacitatea părţilor, consimţământul,
1

Pascal Ancel, op. cit., p. 218.
Vasile Nemeş, op. cit., p. 237.
3
În acest sens, a se vedea Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, op. cit., pp. 440-441, Lucian
Săuleanu, op. cit., 2007, pp. 527-528.
4
Art. 1653 C. Civ.
5
Ar. 1654, alin. 1 C Civ.
6
Art. 1657 C. Civ.
7
Art. 1657 C. Civ.
8
Art. 1656 C. Civ.
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obiectul şi cauza, şi două condiţii speciale privind solvabilitatea şi domiciliul
fidejusorului.
Cât priveşte capacitatea de exerciţiu a creditorului, având în vedere că, de cele mai
multe ori, aceasta este o societate bancară, este limitată doar la principiul specialităţii
prevăzut de art. 31 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954.
Creditorul sau fidejusorul, persoane fizice, trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu
deplină.
Cât priveşte societăţile comerciale, acestea pot garanta personal o obligaţie numai
cu respectarea principiului specialităţii şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990
sub sancţiunea prevăzută de art. 266 alin. 1 pct.2 din Legea nr. 31/1990 care incriminează
fapta fondatorului, administratorului, directorului, directorului executiv sau
reprezentantului societăţii care foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se
bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori
pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.
Fidejusorul trebuie să fie solvabil, căci în caz contrar trebuie adusă o altă persoană
care să garanteze personal obligaţia personală (art. 1661 alin. 1 C. Civ.); această
dispoziţie nu se aplică în cazul în care persoana fidejusorului devenit insolvabil fusese
indicată chiar de către creditor (art. 1661 alin. 2 C. Civ.), în acest fel creditorul
asumându-şi riscul unei eventuale insolvabilităţi. Dacă obligaţia care se garantează are
caracter comercial, pentru stabilirea solvabilităţii fidejusorului nu se au în vedere doar
imobilele care pot fi ipotecate (art. 1660 C. Civ.), ci şi bunurile mobile, corporale şi
incorporale; nu se iau în calcul acele bunuri ce fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul
instanţelor judecătoreşti ori arbitrale şi nici acele bunuri aflate la o distanţă prea mare şi,
astfel, cheltuielile de executare ar fi prea ridicate.
Fidejusorul trebuie să aibă, potrivit art. 1659 C. Civ., domiciliul sau sediul în
circumscripţia tribunalului locului plăţii obligaţiei principale.
Cât priveşte consimţământul, fidejusiunea trebuie să fie expresă (art. 1656 C. Civ.),
neputând fi dedusă din simple atitudini1 ori precedente sau din simpla calitate de asociat
ori administrator al unei societăţi comerciale2.
Consimţământul fidejusorului trebuie să fie neviciat. De cele mai multe ori,
anularea cauţiunii ca urmare a vicierii consimţământului fidejusorului se datorează erorii
în care acesta se afla sau a manoperelor dolosive exercitate de către debitorul principal
sau/şi creditor; difejusorul nu poate invoca nulitatea cauţiunii pe motiv că nu a fost
informat de către creditor asupra situaţiei financiare a debitorului, deşi fidejusorul
cunoştea sau avea posibilitatea să cunoască situaţia debitorului; totuşi, dacă societatea
bancară, în calitate de creditor, a prezentat situaţia debitorului ca fiind bună, deşi acesta
nu dispunea de lichidităţi, cauţiunea este anulabilă; aceeaşi este soluţia şi în caz de
complicitate între creditor şi debitor.
Efectele cauţiunii
Raporturile dintre creditor şi fidejusor. În cazul în care debitorul nu-şi execută
obligaţia, creditorul îl poate urmări pe fidejusor, fără a fi necesar a urmări mai întâi pe
debitorul principal (art. 1663 C. civ.).
1
2

Civ., 24 avril 1968, Recueil Dalloz, 1968, p. 358.
Com., 1 dec. 1992, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, IV, no. 394.
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În materie comercială, potrivit art. 42 alin. 2 C. Com. prezumţia de solidaritate
există şi contra fidejusorului, chiar necomerciant, care garantează o obligaţie comercială.
Trebuie specificat faptul că simpla promisiune de fidejusiune a unei obligaţii
comerciale nu atrage aplicarea prezumţiei de solidaritate, reţinându-se într-o speţă
„convenţia de promitere de cauţionare intervenită între fidejusor şi debitorul garantat este
deosebită de obligaţiunea de cauţionare intervenită între fidejusor şi debitorul garantat
este deosebită de obligaţiunea de cauţionare sau fidejusiune şi atât timp cât ea nu se
transformă într-o obligaţie expresă de la fidejusor la creditorul garantat, o asemenea
convenţiune nu face să se lege vreun raport juridic între aceştia, ea putând cel mult să fie
generatoare de consecinţe juridice numai între fidejusor şi debitorul garantat „1.
În scopul de a-l proteja pe creditor se extinde prezumţia de solidaritate şi asupra
fidejusorului, indiferent dacă este comerciant sau nu2 ; astfel, art. 42 alin. 2 prevede:
„aceeaşi prezumţie există şi contra fidejusorului, chiar necomerciant, care garantează o
obligaţie comercială”. Motivul pentru care legiuitorul comercial a restabilit principiul
unicităţii aplicării normei comerciale consacrat de art. 56 C. Com. şi a prevăzut un regim
sever pentru fidejusorul chiar necomerciant, îl constituie intenţia de a da posibilitatea
creditorului să se îndestuleze direct de la fidejusor în caz de insolvabilitate a debitorului
principal3.
În dreptul civil, obligaţia fidejusorului este subsidiară şi accesorie; fidejusorul poate
fi urmărit de creditor numai dacă debitorul nu şi-a executat obligaţia asumată; fidejusorii
care garantează o obligaţie răspund solidar (art. 1666 C.civ.).
Fidejusorul nu mai beneficiază în materie comercială de beneficiul de discuţiune4 şi
de beneficiul de diviziune5 consacrate de Codul civil în art. 1663, 1664 şi 1667 şi nici nu
are importanţă dacă fidejusorul cunoştea sau nu că obligaţia garantată are caracter
comercial. Însă, cu toate acestea, în cazul în care creditorul se îndreaptă direct împotriva
fidejusorului, acesta poate invoca atât excepţiile personale ce decurg din contractul de
fidejusiune (spre exemplu, excepţii cu privire la validitatea contractului de fidejusiune sau
clauzele ce stabilesc întinderea obligaţiei fidejusorului etc.), cât şi excepţiile privind
obligaţia debitorului principal (spre exemplu, validitatea obligaţiei principale, întinderea
acestei obligaţii etc.). În schimb, fidejusorul nu poate, potrivit art. 1681 C.civ., să invoce
excepţiile pur personale ale debitorului principal.
Dispoziţiile art. 42 alin. 2 C. Com. sunt de strictă interpretare, în sensul că
prezumţia de solidaritate se aplică doar fidejusorilor chiar necomercianţi care garantează
o obligaţie comercială. În mod greşit în literatura juridică6 s-a susţinut că art. 42 alin. 2
1

Cas. III, dec. 43 din 11 ianuarie 1935, în Revista de Drept Comercial, 1935, p. 230.
Însă cu condiţia garantării unei obligaţii comerciale
3
C.S.J. – Secţia comercială, decizia nr. 1043 din 27 iunie 1996, în Revista de Drept Comercial, nr.
2/1998, pp. 109-110.
4
Beneficiul de discuţiune reprezintă excepţia pe care fidejusorul o poate opune creditorului urmărit,
cedându-i acestuia să urmărească mai întâi bunurile debitorului principal şi, după aceea, în măsura în care nu
a fost acoperită toată datoria, să-l urmărească şi pe el.
5
Beneficiul de diviziune este excepţia pe care fidejusorul, în cazul în care există mai mulţi fidejusori,
o poate opune creditorului cerându-i acestuia să-şi dividă acţiunea împotriva tuturor fidejusorilor, urmând ca
fiecare fidejusor să răspundă pentru o parte proporţională din datorie.
6
Lucian Lepădat, Câteva consideraţii privind răspunderea solidară a codebitorilor comerciali, cu
referire specială asupra garanţilor ipotecari alături de codebitori, într-un contract de credit bancar, Revista
de Drept Comercial, nr. 7-8 /1997, pp. 142-143.
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are aplicabilitate, spre exemplu, în ipoteza unui credit bancar acordat unor comercianţi
garantat imobiliar tot de către comercianţi, situaţie în care garanţii ipotecari ar răspunde
solidar cu codebitorii.
Considerăm că art. 42 alin. 2 C. Com. nu poate fi aplicat cu privire la garanţii
ipotecari, întrucât pe de o parte, textul analizat face referire strictă la fidejusori,
nefolosind un termen generic cum ar fi acela de „garant”, or exceptio est strictissimae
interpretationis, iar, pede altă parte, a alătura dreptul de ipotecă conceptului de
solidaritate este un nonsens dacă avem în vedere posibilităţile pe care le are creditorul
ipotecar pentru satisfacerea creanţei sale, anume că ipoteca este un drept real asupra
imobilelor afectate la plata unei obligaţii (art. 1746 C. Civ.), iar ipoteca, ca orice drept
real, acordă titularului său un drept de urmărire şi un drept de preferinţă1.
Raporturile dintre fidejusor şi debitor. După executarea obligaţiei către creditor,
fidejusorul are acţiune în regres contra debitorului (art. 1669 alin. 1 C. Civ.); fidejusorul
are acţiune în regres chiar dacă a garantat fără cunoştinţa debitorului. Fidejusorul poate
pretinde debitorului suma plătită creditorului şi cheltuielile făcute de fidejusor după data
la care l-a înştiinţat pe debitor că este urmărit de către creditor; atât creanţa , cât şi
cheltuielile sunt producătoare de dobânzi (art. 43 C. Com.) din ziua în care a notificat
debitorului despre plata efectuată către creditor; dacă prejudiciul nu este acoperit prin
plata acestor sume, fidejusorul poate solicita şi daune-interese în completare (art. 1669
alin. 2 C. Civ.).
Fidejusorul pierde potrivit art. 1672 C. Civ. dreptul de regres contra debitorului
principal dacă, în primul rând, a omis să-l înştiinţeze pe debitor despre efectuarea plăţii şi
în această cauză a plătit şi debitorul, iar în al doilea rând în cazul în care a plătit
creditorului fără a fi urmărit şi fără să-l fi înştiinţat pe debitor care putea opune
creditorului excepţia ce decurge din stingerea datoriei printr-un alt mod sau excepţia
prescrierii dreptului la acţiune.
Raporturile dintre fidejusori. Dacă sunt mai mulţi fidejusori, cel care a plătit
întreaga datorie are acţiune în regres împotriva celorlalţi fidejusori (art. 1674 C.civ.), dar
numai în cazurile prevăzute de art. 1673 C.civ., anume când fidejusorul plătitor a fost
chemat în judecată pentru a plăti; când debitorul este în stare de insolvabilitate; când
debitorul se îndatorase să-l elibereze de obligaţia de garanţie într-un anumit termen, care
a expirat; când datoria principală ajunsese la scadenţă.
Încetarea cauţiunii bancare2. Aceasta poate avea loc pe cale accesorie, ca o
consecinţă a încetării obligaţiei debitorului, sau pe cale principală, pentru raţiuni care-i
sunt proprii (independent de obligaţia debitorului din raportul juridic fundamental). În
ultima din aceste două ipoteze sunt aplicabile şi cauţiunii bancare, cauzele de stingere a
obligaţiilor, şi anume plată, dare în plată, novaţie, compensaţie, renunţare la garanţie etc.
Alte tipuri de garanţii bancare
Garanţia la cerere constituie orice angajament de plată în scris dat de o bancă sau
orice altă entitate sau persoană, care prevede ca plata banilor să se efectueze la
1
În acest sens, Maria Nicolae, Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor
comerciale, Revista de Drept Comercial, nr. 12/1997, pp. 121-123.
2
Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale, Editura Scripta,
Bucureşti, 1994, p. 71.
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prezentarea unei cereri scrise în conformitate cu termenii angajamentului şi ai altor
documente ce pot fi specificate în garanţie, un asemenea angajament fiind dat la cererea
ordonatorului sau a unei alte părţi (contragarant) care acţionează în baza instrucţiunilor
ordonatorului1.
Sub denumirea generică de garanţii bancare autonome2 regăsim garanţia de
prezentare la licitaţie, garanţia de bună execuţie, garanţia de restituire a avansului plătit.
Garanţia de bună execuţie3. Prin solicitarea unei astfel de garanţii, cumpărătorul
urmăreşte să se acopere de riscul pe care l-ar putea avea ca efect al neîndeplinirii sau
îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor asumate prin contractul comercial de vânzare.
Obiectul garanţiei îl constituie obligaţia vânzătorului de la livra întocmai din punct de
vedere antitativ şi calitativ marfa convenită şi efectuarea livrărilor la timp faţă de graficul
sau termenele de livrare stabilite prin contract4.
Garanţia de prezentare la licitaţie este aceea prin care banca se obligă faţă de
beneficiarul-organizator al licitaţiei, la cererea participantului la licitaţie, ca în cazul în
care acesta din urmă nu-şi va executa obligaţiile ce-i revin din participarea la licitaţie (de
a încheia contractul, întrucât a câştigat licitaţia) de a plăti beneficiaruluiorganizator suma
convenită (de regulă între 1,5 şi 10% din valoarea tranzacţiei).
Garanţia de restituire a avansului plătit este aceea prin care banca se obligă faţă de
cumpărătorul de mărfuri sau beneficiarul unor lucrări ori servicii, la cererea vânzătorului
de mărfuri, a antreprenorului de lucrări, ori a prestatorului de servicii, ca în cazul în care
acesta din umră refuză să restituie, conform contractului, sumele plătite în avans de
beneficiar, să plătească beneficiarului garanţiei suma convenită (de regulă, până la 20%
din valoarea contractului).

1

Art. 2, Publicaţia 458 CCI Paris.
În acest sens, a se vedea V. Pătulea, C. Turianu, op. cit., pp. 74-80.
3
Engl. performance bond, fr. garantie de bonne execution
4
Mariana Negruş, op. cit., p. 355.
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CAPITOLUL X
PROCEDURA FALIMENTULUI INSTITUŢIILOR
DE CREDIT1
Reglementare. Definiţie
Cadrul legal la procedurii falimentului instituţiilor de credit îl constituie O.G. nr.
10/2004. Dispoziţiile acestei legi se completează cu O.G. nr. 79/1999 privind organizarea
practicienilor în reorganizare şi lichidare şi, în măsura compatibilităţii, cu dispoziţiile
Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.2
Aşa cum rezultă şi din dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 85/2006, scopul legii este
instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă. Dacă în
cazul Legii nr. 85/2006 acest scop este atins fie pe calea procedurii reorganizării
judiciare, fie pe calea procedurii falimentului, în cazul falimentului băncilor, O.G.
10/2004 prevede doar falimentul, excluzând posibilitatea reorganizării judiciare3.
Procedura falimentului instituţiilor de credit reprezintă un ansamblu de reguli,
reglementate în principal de O.G. nr. 10/2004, cu ajutorul căreia se urmăreşte plata
datoriilor instituţiei de credit aflate în insolvabilitate prin lichidarea averii acesteia.4
Caracterele procedurii falimentului
Procedura falimentului instituţiilor de credit are următoarele caractere:
1. judiciar întrucât, aşa cum rezultă din Capitolul II din O.G. nr. 10/2004 intitulat
„Organele care aplică procedura falimentului instituţiilor de credit şi atribuţiile lor”, la
realizarea acesteia participă instanţele judecătoreşti;
2. caracter special, întrucât această procedură se aplică doar instituţiilor de credit
legal constituite în România;
3. colectiv, întrucât se urmăreşte îndestularea tuturor creditorilor în ordinea
stabilită, chiar dacă iniţial, spre exemplu, cererea de deschidere a procedurii este
formulată de către un singur creditor, spre deosebire de procedura executării silite
reglementată de Codul de procedură civilă care are o natură individuală, întrucât tinde la
îndestularea creditorului care a pornit respectiva executare silită;
4. unitar, deoarece la această procedură participă toţi creditorii şi sunt vizate toate
bunurile ce constituie masa activă.
Subiecţii procedurii falimentului
Procedura falimentului instituită prin O.G.10/2004 se aplică instituţiilor de credit
constituite sub formele prevăzute de art. 3 din O.U.G. 99/2006, adică băncilor persoane
1

În acest sens Nicoleta Ţăndăreanu, Procedura falimentului băncilor, Ed. Reprograph, Craiova, 2001.
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 21
aprilie 2006, abrogând Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi a falimentului a fost republicată
în Monitorul Oficial nr. 608 din 13.12.1999 şi modificată şi completată prin O.U.G. nr. 38 din 30.01.2002
3
Cu excepţia măsurilor de reorganizare şi procedura falimentului aplicabile sucursalelor din România
ale instituţiilor de credit din alte state membre prevăzute în Capitolul 3 din O.G. 10/2004.
4
Cu privire la definiţia procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului a se vedea Stanciu D.
Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 532.
2
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juridice române, organizaţiilor cooperatiste, băncilor de economisire şi creditare în
domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar şi instituţiilor emitente de monedă
electronică.
Procedura prevăzută de lege se aplică în primul rând băncilor persoane juridice
constituite sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 şi Legii
nr. 26/1990, autorizate de către Banca Naţională a României.
De asemenea, procedura prevăzută de O.G. 10/2004 se aplică şi filialelor, întrucât
acestea conform Legii nr. 31/1990 au personalitate juridică, iar art. 2 alin. 2 din Normele
B.N.R nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, prevede că filialele unor persoane juridice
române care se constituie ca bănci pe teritoriul României sunt bănci persoane juridice
române.
Subiecţi ai procedurii falimentului instituţiilor de credit sunt şi filialele constituite
de bănci de naţionalitate străină pe teritoriul României, întrucât acestea fiind constituite
pe teritoriul României conform legislaţiei române sunt persoane juridice de naţionalitate
română.
Nu pot fi subiect al procedurii prevăzute de lege:
• sucursalele şi reprezentanţele băncilor străine întrucât acestea nu au personalitate
juridică;
• Banca Naţională a României;
• alte persoane juridice care desfăşoară activităţi bancare cu condiţia ca acest drept
să fie acordat expres printr-o lege specială şi să fie autorizate de către Banca Naţională a
României. Astfel, spre exemplu societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi bancare
conexe (casele de schimb valutar) sau bursele de mărfuri care conform O.G. nr. 69/1997
au ca obiect de activitate, printre altele, vânzările şi achiziţiile la termen de active
monetare şi financiare sau titluri pe active monetare sau financiare.
Condiţiile de aplicare a procedurii. Potrivit art. 13 din O.G. 10/2004 o instituţie
de credit este în insolvenţă dacă se află în una din următoarele situaţii:
a) nu a onorat integral creanţe certe, lichide şi exigibile, de cel puţin 30 de zile
lucrătoare de la scadenţă în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit şi de cel
puţin 7 de zile lucrătoare în cazul celorlalte instituţii de credit;
De menţionat că expresia folosită de legiuitor, anume „banca nu a onorat” priveşte
situaţia în care neplata datoriilor se datorează incapacităţii de plată în care se află banca,
iar nu a unui refuz al băncii. Cu alte cuvinte, banca are posibilitatea să invoce, spre
exemplu, faptul că:
• datoria invocată nu mai există, fiind compensată cu o sumă pe care chiar
creditorul o avea către bancă;
• datoria invocată nu este lichidă ori exigibilă;
• creanţa invocată nu este certă întrucât cuantumul ei nu rezultă direct ori indirect
din contractul încheiat între părţi şi nici nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă care să stabilească cuantumul creanţei etc.
Temeinicia unor astfel de apărări se apreciază de tribunal de la caz la caz1. Totodată
trebuie să se ţină seama şi de faptul că, de foarte multe ori, se apelează la această
procedură fie pentru intimidarea debitorului care astfel este constrâns indirect să achite
1

A se vedea, Nicoleta Ţăndăreanu, Declanşarea procedurii de redresare şi lichidare judiciară,
Revista de drept comercial, nr. 4/1996, pp. 61-67.
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datoria, fie pentru ocolirea taxelor judiciare de timbru (în cazul unei acţiuni în pretenţii
taxa judiciară de timbru se calculează la valoarea pretenţiilor, în timp ce cererea de
deschiderea procedurii de faliment este supusă unei taxe judiciare de timbru fixe). Tot în
aceeaşi măsură, trebuie să se aibă în vedere că şi neachitarea unei singure datorii este
suficientă pentru admiterea cererii de deschidere a procedurii de faliment.
Se impun de asemenea câteva precizări cu referire la noţiunile de insolvabilitate şi
insolvenţă.
Astfel, până la modificarea Legii nr. 83/1998 prin O.U.G. nr. 186/1999, în mod
greşit se făcea referire la starea de insolvabilitate a băncii:
• “ băncilor legal constituite în România, aflate în stare de insolvabilitate, li se
aplică procedura falimentului instituită prin prezenta lege” (art. 1);
• “ o bancă este considerată insolvabilă dacă se află într-una din următoarele
situaţii…” (art. 2 alin. 1);
• “ procedura falimentului unei bănci se porneşte, de regulă, după constatarea de
către B.N.R. că aplicarea măsurilor de supraveghere specială, desfăşurate în scopul
redresării băncii respective, nu au condus la evitarea stării de insolvabilitate” ( art. 13).
În doctrină s-a reţinut cu privire la textele de lege mai sus citate că intenţia a fost
de a se permite aplicarea procedurii falimentului băncilor atât în cazul insolvenţei, cât şi
în cazul insolvabilităţii.
Între noţiunea de insolvabilitate şi cea de insolvenţă este diferenţă1, întrucât dacă
insolvabilitatea reprezintă un dezechilibru financiar al patrimoniului unui debitor ce
rezultă din preponderenţa pasivului faţă de activ, insolvenţa presupune inexistenţa
fondurilor băneşti pentru achitarea datoriilor comerciale şi fiscale ale societăţii; aşadar,
spre exemplu o bancă poate avea un activ mai mare decât pasivul şi, deci, nu suntem în
prezenţa insolvabilităţii, însă întrucât banca nu dispune de bani pentru achitarea datoriilor
sale, se consideră că aceasta este în insolvenţă.
Tocmai pentru că cele două noţiuni sunt distincte, legiuitorul, odată cu
modificările aduse Legii nr. 83/1998 prin O.U.G. nr. 186/1999 nu a mai folosit termenul
de insolvabilitate, ci expresia „ o instituţie de credit este considerată în stare de faliment”
( art. 2 alin. 1)
De altfel, cu privire la acest aspect, Legea nr. 85/2006 foloseşte expres termenul de
insolvenţă.
Dovada insolvabilităţii se face de către cel care a formulat cererea de deschidere a
procedurii falimentului. Astfel, dacă cererea este formulată de către instituţia de credit
aceasta trebuie să anexeze la cerere documentele prevăzute în art. 15, anume: bilanţul
contabil şi copii de pe registrele contabile curente; o listă a tuturor bunurilor, iar în ceea
ce priveşte imobilele vor fi menţionate datele din cartea funciară; o listă cu numele/
denumirea şi domiciliul/ sediul creditorilor, sumele şi drepturile de preferinţă ( vor fi
menţionate toate datoriile, indiferent că sunt certe sau sub condiţie, lichide sau nu,
scadente sau nescadente, contestate sau necontestate); contul de profit şi pierderi pe anul
anterior depunerii cererii.
Dacă cererea este formulată de un creditor acesta trebuie să anexeze titlul
executoriu care constată creanţa, confirmarea B.N.R. cu privire la lipsa de disponibilităţi.
1

p. 383.

Cu privire la delimitarea noţiunii de insolvenţă a se vedea Radu. I. Motica, Lucian Bercea, op. cit.,
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Dacă cererea este formulată de către B.N.R. proba urmează a se face, având în
vedere a doua situaţie reglementată de art. 2 din Legea nr. 83/1998, cu acte interne ale
B.N.R. care să ateste scăderea indicatorului de solvabilitate, în această situaţie
neprevăzându-se obligativitatea unui titlu executoriu.
b) Indicatorul de solvabilitate calculat în funcţie de nivelul capitalului propriu al
instituţiei de credit scade sub 2%.
Indicatorul de solvabilitate se calculează în conformitate cu reglementările emise de
B.N.R.
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit, în conformitate cu
prevederile legale, ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară
Procedura de sesizare a tribunalului. Consideraţii generale. Pot să formuleze
cerere de deschidere a procedurii de faliment: instituţia de credit debitoare, creditorii sau
Banca Naţională a României.
Competent să soluţioneze o astfel de cerere este tribunalul în a cărui rază se află
sediul central al băncii debitoare.
Cererea debitorului. O instituţie de credit este obligată, dacă nu mai poate face faţă
în totalitate datoriilor certe, lichide şi exigibile cu sumele de bani disponibile, să
formuleze cerere pentru deschiderea procedurii; aşadar, dacă instituţia de credit constată
că este în stare de insolvenţă, aşa cum este definită de art. 2 alin. 1 din lit. h din O.G.
10/2004, are obligaţia formulării cererii pentru a fi supusă prevederilor O.G. 10/2004 în
termen de 30 de zile de la data intervenirii/creării stării de insolvenţă.
Cum în perioada de aplicare a Legii nr. 83/1998 în doctrină se considera că
hotărârea de a formula cerere de deschidere a procedurii falimentului aparţine adunării
generale a acţionarilor1, în actuala reglementare existând obligaţia formulării acestei
cereri, credem că este suficientă semnătura reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit,
nemaiavând vreo relevanţă voinţa acţionarilor.
Cererea creditorului. Conform art. 13 orice creditor care are o creanţă certă, lichidă
şi exigibilă poate formula o cerere de deschidere a procedurii falimentului faţă de o
instituţie de credit care nu a onorat integral o creanţă pe o perioadă de cel puţin 30 de zile
lucrătoare de la scadenţă în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, respectiv
pe o perioadă de 7 zile lucrătoare de la scadenţă în cazul celorlalte instituţii de credit.
Din textul articolului mai sus citat rezultă că şi un singur creditor poate introduce o
cerere de deschidere a procedurii de faliment2, iar pe de altă parte nu contează dacă
respectivul creditor este chirografar sau creanţa sa este garantată.
Introducerea unei astfel de cereri de către creditor este condiţionată de introducerea,
în prealabil, a unei acţiuni de executare silită asupra contului băncii debitoare, iar Banca
Naţională în calitate de terţ poprit a comunicat faptul că banca respectivă se află în
încetare de plăţi de peste 30 de zile.
Potrivit art. 13 alin. 2 trebuie întrunite câteva condiţii pentru ca un creditor să
formuleze cererea de deschidere a procedurii3. În primul rând existenţa unui titlu
1

În acest sens a se vedea şi Nicoleta Ţăndăreanu, op. cit., p. 48.
“Comerciantul poate fi declarat în faliment şi pentru neplata unei singure datorii comerciale,
deoarece şi comerciantul cu o singură datorie poate să fie în încetare de plăţi”- C. Cas. III, dec. 876 din 14
mai 1935, Revista de drept comercial 1937, p. 490.
3
În acest sens a se vedea Nicoleta Ţăndăreanum; Ioan Şchiau, Regimul juridic al insolvenţei
comerciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 357. Pentru o opinie contrară a se vedea Stanciu
Cărpenaru, Observaţii privind reglementarea legală a activităţii bancare în România, Revista de drept
comercial, p. 27.
2
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executoriu cu privire la creanţa creditorului; această condiţie rezultă indirect, căci o
executare silită poate fi pornită, conform art. 372 C. pr. Civ., doar în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti ori a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu1. Mai mult
din analiza textului rezultă că un creditor are posibilitatea formulării doar a popririi, fiind
exclusă executarea silită mobiliară sau imobiliară; aşadar, doar executarea silită prin
poprire şi comunicarea B.N.R. cu privire la lipsa de disponibil este în măsură să
evidenţieze starea de insolvenţă a instituţiei de credit. În al doilea rând este necesar ca
B.N.R. în calitate de terţ poprit şi de autoritate de supraveghere bancară să comunice
faptul că instituţia de credit respectivă nu deţine disponibilităţi necesare pentru onorarea
plăţilor respective.
Cererea Băncii Naţionale a României. Banca Naţională a României în calitatea sa
de autoritate de supraveghere bancară poate introduce în baza art. 14 din O.G. 10/2004
cerere de deschidere a procedurii de faliment împotriva băncii aflată în una din cele trei
situaţii de insolvenţă prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. h).
Efectele deschiderii procedurii de faliment
Deschiderea procedurii de faliment produce următoarele efecte2:
1. suspendarea tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea
creanţelor asupra băncii sau bunurilor sale;
2. suspendarea termenelor de prescripţie a acţiunilor judiciare şi extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra băncii sau bunurilor sale;
3. suspendarea calculului dobânzilor la datoriile băncii; de asemenea, nu se poate
adăuga nici o altă cheltuială cu privire la datoriile băncii;
4. interzicerea înstrăinării de către administratorii băncii fără acordul
judecătorului-sindic a acţiunilor deţinute la banca aflată în faliment; judecătorul-sindic
dispune indisponibilizarea acţiunilor în registrele speciale de evidenţă sau în conturile
înregistrate electronic.
5. interzicerea constituirii unor garanţii personale sau reale de către debitor pentru
obligaţii asumate anterior sau chiar ulterior deschiderii procedurii dar fără autorizarea
judecătorului sindic sub sancţiunea nulităţii
Organele care aplică procedura. Organele care aplică procedura falimentului
instituţiilor de credit sunt: instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic şi lichidatorul.
Instanţele judecătoreşti. Procedurile prevăzute de O.G. 10/2004, cu excepţia
recursului, sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în circumscripţia căruia se află
sediul social al instituţiei de credit debitoare, astfel cum acesta figurează în registrul
comerţului, şi sunt exercitate de un judecător-sindic.
Principalele atribuţii ale tribunalului sunt:
a) desemnarea judecătorului-sindic şi înlocuirea acestuia;
b) aprobă desemnarea unor experţi autorizaţi care să ajute judecătorul-sindic
pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
1

Vasile Nemeş, Insolvenţa bancară. Studiu comparativ cu reglementările Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, în Probleme actuale de drept bancar, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008, p. 563.
2
A se vedea Nicoleta Ţăndăreanu, Efectele patrimoniale ale sentinţei declarative de faliment şi ale
deschiderii procedurii de redresare şi lichidare judiciară, Revista de drept comercial, nr. 7-8/1996,
pp. 72-82.
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c) judecă acţiunile introduse de către judecătorul-sindic pentru anularea unor
transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii de deschidere a procedurii de
faliment;
d) judecă toate contestaţiile formulate de banca debitoare ori de creditori împotriva
măsurilor luate de către judecătorul-sindic;
e) confirmă planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare;
f) soluţionează obiecţiunile formulate la rapoartele semestriale şi la cel final
Judecătorul sindic
Judecătorul sindic este nominalizat de către preşedintele tribunalului dintre
judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecătorească, iar tribunalul prin încheiere motivată poate fi înlocuit
pe parcursul procedurii de faliment cu un alt judecător-sindic
Principalele atribuţii ale judecătorului sindic sunt:
a) emiterea hotărârii de deschidere a procedurii;
b) judecarea contestaţiei instituţiei de credit debitoare împotriva cererii introductive
formulate de Banca Naţională a României sau de creditori, pentru deschiderea procedurii;
c) desemnarea, prin hotărâre, a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia,
controlul activităţii sale şi, dacă este cazul, înlocuirea sa;
d) judecarea acţiunilor introduse de lichidator ori de comitetul creditorilor pentru
anularea unor constituiri de garanţii sau a unor transferuri cu caracter patrimonial,
anterioare hotărârii de deschidere a procedurii;
e) judecarea contestaţiilor formulate de reprezentantul acţionarilor instituţiei de
credit debitoare sau de creditori împotriva măsurilor luate de lichidator;
f) luarea măsurilor care se impun din analiza rapoartelor prezentate de lichidator şi
soluţionarea obiecţiilor la acestea;
g) confirmarea planului de distribuire a sumelor obţinute din lichidare;
h) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate
este necesară forma autentică;
i) aprobarea modalităţii de lichidare şi a tranzacţiilor de cumpărare de active şi
asumare de pasive;
j) stabilirea răspunderii civile a organelor de conducere, a cenzorilor şi a
personalului de execuţie sau cu atribuţie de control din instituţia de credit ajunsă în stare
de insolvenţă;
k) emiterea hotărârii de închidere a procedurii.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, care implică aplicarea unor reglementări bancare,
judecătorul-sindic poate solicita opinia Băncii Naţionale a României în calitatea acesteia
de autoritate de supraveghere bancară.
De precizat că hotărârile pronunţate de către judecătorul sindic sunt definitive şi
executorii şi împotriva lor se poate formula recurs care va fi judecat de curtea de apel în
termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la această din urmă instanţă, iar citarea
părţilor se face prin publicitate în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă.
Hotărârile pronunţate de judecătorul sindic, prin derogare de la de la dispoziţiile art.
300 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, nu pot fi suspendate de instanţa de recurs,
cu excepţia hotărârii de respingere a contestaţiei formulate de banca debitoare şi a
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hotărârii prin care se soluţionează obiecţiunile la planul de distribuire a fondurilor
obţinute din lichidare, în condiţiile art. 26 alin. 2.
Lichidatorul
Lichidatorul are următoarele atribuţii:
a) examinarea activităţii băncii debitoare, întocmirea unui raport cu privire la
cauzele şi împrejurările care au condus la starea de faliment şi indicarea persoanelor care
se fac vinovate de falimentarea băncii; raportul se înaintează de lichidator în termen de 30
de la numirea sa judecătorului sindic, termen care poate fi însă prelungit printr-o
încheiere pentru motive temeinice.
b) aplicarea, în momentul deschiderii procedurii, sigiliilor, inventarierea bunurilor
băncii debitoare şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;
c) angajarea personalului necesar în vederea lichidării şi conducerea activităţii
acestuia;
d) să împrumute bani, cu aprobarea judecătorului sindic, garantând cu activele
băncii debitoare sau fără garanţie;
e) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de bancă în
dauna creditorilor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii;
f) introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de
drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise
şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de bancă prin:
• acte de transfer cu titlu gratuit efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii
procedurii de faliment, cu excepţia sponsorizărilor în scop umanitar;
z operaţiuni comerciale în care prestaţia băncii debitoare depăşeşte vădit pe cea
primită, efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii;
• acte încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii cu intenţia tuturor
părţilor implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a leza în
orice mod drepturile creditorilor;
z acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii
anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii
procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în cazul falimentului băncii
debitoare este mai mică decât valoarea actului de transfer;
• constituirea ori perfectarea, în termenul de 120 de zile anterioare deschiderii
procedurii, unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară;
z acte încheiate cu un acţionar deţinând cel puţin 5% din acţiunile băncii debitoare;
• acte încheiate cu un administrator, director sau un membru al organelor de
supraveghere ale băncii debitoare, precum şi alte acte încheiate cu orice alte persoane
fizice sau juridice care deţin o poziţie dominantă asupra băncii;
g) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor ori de câte ori consideră necesar
şi prezidarea acestor şedinţe;
h) menţinerea, rezilierea sau denunţarea unor contracte încheiate de banca
debitoare;
i) examinarea creanţelor asupra băncii debitoare şi formularea obiecţiunilor când
este cazul;
j) primirea plăţilor pe seama băncii debitoare şi consemnarea sumelor în termen de
24 de ore în contul bancar deschis la Banca Naţională a României;
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k) urmărirea încasării creanţelor din averea băncii debitoare rezultate din transferul
de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta înainte de deschiderea procedurii;
l) lichidarea bunurilor din averea băncii;
m) întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii falimentului pe care îl
prezintă judecătorului-sindic şi îl transmite Băncii Naţionale a României;
n) întocmirea bilanţului final de lichidare; dacă lichidarea se prelungeşte peste
durata unui exerciţiu financiar, lichidatorii sunt obligaţi să întocmească bilanţul contabil
anual şi să îl depună la administraţia financiară;
o) sesizarea judecătorului-sindic despre orice alte probleme care ar cere o
soluţionare de către acesta;
Ca şi în cazul judecătorului-sindic, lichidatorul în îndeplinirea atribuţiilor sale, care
implică aplicarea unor reglementări bancare, poate solicita opinia Băncii Naţionale a
României în calitatea acesteia de autoritate de supraveghere bancară.
Lichidarea averii instituţiei de credit. Această fază a lichisării presupune
recuperarea creanţelor şi valorificarea bunurilor în scopul plăţii creditorilor.
Modalităţile de lichidare a averii instituţiei de credit sunt:
a) tranzacţii privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive, modalitate care
presupune achiziţionarea în tot sau în parte a activelor instituţiei de credit în faliment de
către o altă instituţie de credit cu asumarea de către aceasta din urmă a pasivelor celei
dintâi;
b) vânzarea bunurilor instituţiei de credit aflate în faliment
c) alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creanţă, novaţii la o
valoare negociată încheiate în interesul procedurii falimentului
Înainte de a fi puse în executare, modalităţile de lichidare trebuie aprobate de către
judecătorul sindic, iar după aprobate lichidatorul este obligat să organizeze o şedinţă de
informare cu toate instituţiile de credit eligibile.
Lichidatorul trebuie să redacteze o cerere de ofertă privind cumpărarea de active şi
asumarea de passive care trebuie să conţină: categoriile de active şi passive, valoarea de
lichidare pentru fiecare categorie de active, prima ce poate fi stabilită de către lichidator şi
care va fi plătită de instituţiile de credit ofertante şi termenul de înaintare a ofertelor către
lichidator.
Ulterior întocmirii ofertelor, lichidatorul le trimite în regim de confidenţialitate
instituţiilor de credit interesate care trebuie să-şi manifeste intenţia de cumpărare prin
comunicarea către lichidator în termen de 15 zile a unui plic închis.
Lichidatorul trebuie să analizeze ofertele în cel mai scurt timp pe baza principiului
costului minim propus şi să decidă asupra instituţiei de credit cu care urmează a încheia
convenţia de cumpărare de active şi asumare de passive; aceste convenţii trebuie supuse
aprobării judecătorului sindic.
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