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Lucrarea reprezintă o incursiune într-un domeniu deosebit de important şi actual, şi anume 

sistemul bancar românesc. Obiectul analizei ştiinţifice se circumscrie prezentării elementelor 

constitutive ale societăţii bancare, prin raportare la cadrul legal incident acestei tipologii a 

societăţii comerciale. În prezenta lucrare sunt analizate toate etapele specifice evoluţiei unei 

societăţi bancare, respectiv de la momentul înfiinţării, al desfăşurării activităţii, finalizând cu 

lichidarea şi falimentul societăţii bancare.  

 

Prezenta lucrare este structurată în 9 capitole, împărţite în secţiuni, subsecţiuni şi paragrafe.   

 

Capitolul I, intitulat ,,Aspecte introductive privind societatea bancară”, are un 

caracter introductiv. În cadrul acestui capitol am prezentat geneza şi evoluţia societăţii bancare, 

ocazie cu care am arătat modul în care societatea bancară a evoluat din perioda Antichităţii 

până în perioada contemporană.  Societăţile bancare au apărut în perioada antică pe fondul 

evoluţiei şi dezvoltării comerţului ca o consecinţă a emiterii monedei proprii de către fiecare oraş 

comercial. În perioada medievală, deşi biserica creştină îşi reafirma opoziţia faţă de practicarea 

dobânzii în Conciliul de la Viena, împrumutul cu dobândă cunoaşte o nouă fază de dezvoltare, 

interdicţia fiind eludată cu ajutorul ideii de risc, astfel încât există posibilitatea să suporte un 

prejudiciu, respectiv să piardă un câştig posibil. La sfârşitul Evului Mediu, societăţile bancare îşi 

consolidează poziţiile, în special în Europa de Nord, ca efect al exodului protestanţilor după 

războaiele religioase şi al poziţiei maritime, ocazie cu care ţările europene din această zonă 

admit cel puţin tacit legitimarea dobânzii, introducând şi banul-hârtie. În secolul al XX-lea, ţările 

europene îşi fixează valoarea monedei în metal preţios, după modelul Angliei. În cuprinsul 

acestui capitol este prezentată şi evoluţia sistemului bancar românesc. Primele dovezi ale 

desfăşurării activităţii bancare pe teritoriul României sunt reprezentate de descoperirea a 55 de 

plăci de piatră în mai multe mine aurifere care datau din perioada Daciei Traiana. În epoca 

modernă, primele încercări de înfiinţare a unei bănci au avut loc în jurul anului 1860. În acest 

sens, Ion C. Brătianu într-o cuvântare pe care a ţinut-o în cadrul Parlamentului în anul 1861, a 

reafirmat necesitatea constituirii unei bănci naţionale, subliniind faptul că ,,atâta timp cât nu 

vom avea o bancă naţională nu vor dispărea crizele financiare din ţară”.  În acest context, în 

anul 1864 a fost înfiinţată Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, având un rol important până la 

apariţia Băncii Naţionale. În anul 1880, mai precis la 27 februarie, Guvernul I.C. Brătianu a 

depus în Parlament un proiect de lege care a devenit lege în aprilie 1880. În baza acestui act 

normativ, la data de 1 iulie Banca Naţională şi-a început activitatea, fiind considerat de Ştefan 

Zeletin ca ,,cel mai de seamă eveniment în dezvoltarea burgheziei române moderne, metropola 

capitalismului nostru bancar”. Deşi iniţial Banca Naţională a avut un caracter eminamente 

public, în anul 1901 a devenit instituţie cu caracter exclusiv privat ca efect al cedării participaţiei 

de către stat. În acest capitol este surprins rolul pe care societatea bancară îl are în cadrul 



  

economiei, fiind principalul intermediar între economiile acumulate, sub forma depozitelor, şi 

investiţiile pe care le realizează prin intermediul creditelor pe care le acordă clienţilor săi, ocazie 

cu care se creează o redistribuire a capitalurilor. În acest capitol introductiv este prezentată 

evoluţia sistemului bancar românesc după perioada comunistă. Din dorinţa de a se asigura 

premisele absolut necesare constituirii şi dezvoltării unei economii de piaţă, legiuitorul, în anul 

1990, a reglementat cadrul juridic al societăţilor comerciale, în calitatea lor de principali actori ai 

raporturilor juridice comerciale, prin adoptarea Legii nr. 31/1990. Prin acest act normativ a fost 

reglementat cadrul legal privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi lichidarea societăţilor 

comerciale. Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu se poate dezvolta fără existenţa unui 

sistem bancar puternic, legiuitorul român a conştientizat nevoia reglementării unui cadru juridic 

coerent şi modern al societăţilor bancare, capabil să răspundă noilor provocări cu care urma să 

se confrunte România, ocazie cu care a adoptat în anul 1991, în luna mai, două acte normative 

deosebit de importante în ceea ce priveşte domeniul dreptului bancar, respectiv legea nr. 33, 

care avea ca obiect de reglementare activitatea bancară, precum şi legea nr. 34, care 

reglementa statutul Băncii Naţionale a României. În condiţiile în care economia românească s-a 

dezvoltat de la an la an, la începutul anului 1998 a fost adoptată o nouă reglementare în 

domeniul activităţii bancare, respectiv legea nr. 58. Acest act normativ a reprezentat un pas 

important înainte în ceea ce priveşte reglementarea regimului juridic al societăţii bancare. Noua 

reglementare a contribuit în mod direct la dezvoltarea şi consolidarea sistemului bancar, 

creându-se premisele transpunerii la nivel naţional a reglementărilor europene incidente acestei 

materii. În contextul desfăşurării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în anul 2003, 

urmare a implementării obligaţiilor de armonizare a legislaţiei interne în raport cu legislaţia 

europeană, obligaţii asumate de România în raport cu instituţiile europene prin Programul 

Naţional de Aderare a României, Legea nr. 58/1998 a fost modificată1 în mod substanțial prin 

publicarea Legii nr. 485/20032. Legea nr. 485 își propunea să introducă principiile specifice 

aquis-ului european3 în materia dreptului bancar, dar şi să îmbunătăţească cadrul legal specific 

societăţilor bancare, astfel cum a fost reglementat prin Legea nr. 58/1998. În aceste condiţii, 

pentru prima oară în sistemul legislativ român, este introdusă şi reglementată noţiunea de 

instituţie de credit, stabilindu-se limitativ formele juridice în care acestea îşi puteau desfăşura 

activitatea. La finele anului 2006, aflată în pragul dobândirii statutului de stat membru al Uniunii 

                                            
1 Trebuie menţionat că legea bancară a mai suferit mai multe modificări dintre care se impun a fi menţionate OUG nr. 24/1999 
privind modificarea legii bancare, OUG nr. 137/2001 privind modifcarea şi completarea legii bancare, precum şi Legea nr. 
357/2001 privind aprobarea ordonanţei anterior menţionată 

2 Legea nr. 485/2003, pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998, a fost publicată în M. Oficial nr. 876/2003 în 
data de 10 decembrie 

3 Directiva 10/1996 privind recunoaşterea acordurilor de compensare bilateral, Directiva 12/2000 constituirea şi desfăşurarea 
activităţii de către instituţiile de credit; 



  

Europene, România avea obligaţia de a-şi armoniza cadrul legal naţional în raport de legislaţia 

europeană. Principalele reglementări comunitare care trebuiau transpuse la nivel naţional erau 

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 a Directivei4 nr. 

2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind adecvarea capitalului firmelor de 

investiţii şi instituţiilor de credit. În acest context, în data de 06 decembrie 2006 a fost adoptată 

OUG nr. 99/2006 care alături de OUG nr. 98/2006 avea drept obiectiv racordarea ireversibilă şi 

definitorie a sistemului bancar intern la sistemul bancar european.  

După mai bine de doi ani de aplicabilitate a ordonanţei anterior menţionată, în luna martie a 

anului 2009, legiuitorul a modificat OUG nr. 99/2006 prin OUG nr. 25/2009, act normativ care a 

transpus la nivelul legislaţiei interne dispoziţiile Directivei 2007/44/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului care nu au fost preluate în forma iniţială a actului normativ. Cu această ocazie, 

au fost introduse noţiuni noi precum cele legate de ,,achizitorul potențial”,,achiziție propusă5” și 

,,trust”. Banca Naţională, din dorinţa de a exercita un control eficient asupra evoluţiei 

participaţiei la capitalul social al unei societăţi bancare a instituit obligaţia în sarcina 

achizitiorului potenţial de a fi notificată cu privire la această intenţie, în calitatea sa de autoritate 

centrală de supraveghere, având posibilitatea să se opună în urma analizei documentelor 

aferente acestei tranzacţii în situaţia în care constată că nu sunt îndeplinite condiţii precum 

soliditatea financiară, respectiv calitatea şi onorabilitatea achizitorului potenţial. Tot din aceeaşi 

perspectivă, Banca Naţională a instituit obligaţia în sarcina acţionarilor de fi notificată ori de câte 

ori aceştia au decis cedarea directă sau indirectă a unei participaţii calificate într-o societate 

bancară, respectiv diminuarea participaţiei calificate, astfel încât proporţia drepturilor de vot ori 

a deţinerii capitalului social să se situeze sub nivelurile de 20%, 1/3 ori de 50% sau în cazul în 

care societatea bancară încetează să mai fie o filială a acţionarului respectiv, ocazie cu care 

Banca Naţională are posibilitatea legală de a se opune acestei transfer. Capitolul sancţiuni a fost 

amendat dând posibilitatea Băncii Naţionale să fie mai eficientă în sancţionarea societăţilor 

bancare, respectiv a conducătorilor acesteia. Spre deosebire de vechea reglementare, potrivit 

OUG nr. 25/2009, Banca Naţională poate sancţiona organele de conducere ale societăţii 

bancare, inclusiv persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor, putând fi aplicate 

acestora amenzi al căror cuantum poate ajunge până la 6 salarii medii nete. În iunie 2009 OUG 

nr. 25/2009 a fost aprobată prin Legea nr. 270/2009, moment în care au fost aduse modificări 

                                            
4 Cele două reglementări europene au ca principal scop transpunerea la nivel european a cerinţelor de capital stabilite la nivelul 
Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, cunoscute în domeniul financiar-bancar ca Acordul de capital-Basel II 

5 Achiziţie propusă reprezintă decizia luată de un achizitor potenţial de a achiziţiona, direct sau indirect, o participaţie calificată 
într-o instituţie de credit, persoană juridică romană, ori de a-şi majora participaţia calificată astfel încât proporţia drepturilor 
sale de vot sau a deţinerii la capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, o treime sau 50%, ori să devină instituţia 
de credit o filială a sa   



  

suplimentare OUG nr. 99/2006. Au fost adăugate noi instrumente pe care le poate utiliza Banca 

Naţională în raport cu societăţile bancare în exercitarea atribuţiilor de supraveghere. Astfel, în 

situaţia în care Banca Naţională constată că unei societăţi bancare i s-au deteriorat semnificativ 

indicatorii prudenţiali şi de performanţă financiară, respectiv în scopul prevenirii unei asemenea 

deteriorări semnificative previzibile, de natură a periclita în perioada imediat următoare 

capacitatea societăţii bancare de a respecta cerinţele prudenţiale, are posibilitatea de a lua mai 

multe măsuri între care se impun a fi menţionate următoarele: (i) să solicite persoanelor care 

deţin participaţii calificate să susţină financiar societatea bancară prin majorarea de capital, 

respectiv prin acordarea de împrumuturi eligibile, (ii) să interzică societăţii bancare să 

repartizeze profitul pe alte destinaţii decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii. Prin 

adoptarea acestui act normativ a fost introdusă obligaţia acţionarilor care au achiziţionat o 

participaţie în capitalul social al societăţii bancare fără să ţină seamă de opoziţia formulată de 

Banca Naţională au obligaţia să-şi vândă în termen de maxim 3 luni de la data comunicării 

opoziţiei acţiunile aferente participaţiei calificate achiziţionate. Cea mai recentă modificare 

legislativă adusă regimului juridic al instituţiilor de credit a fost efectuată de legiuitor în data de 

31 martie 2010, prin adoptarea OUG nr. 26/2010. Acest act normativ are ca scop îmbunătăţirea 

cadrului legal relevant aplicabil instituţiilor de credit, care să asigure stabilitatea sistemului 

financiar-bancar. Cu această ocazie, urmare a obligaţiilor pe care România şi le-a asumat în 

raport cu Fondul Monetar Internaţional prin semnarea Aranjamentului Stand by, convenit prin 

Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române la data de 24.04.2009 şi prin Decizia 

Consiliului director al FMI din 4 mai 2009, a fost revizuită procedura administrării speciale a 

societăţilor bancare, astfel încât să permită Băncii Naţionale o intervenţie mai rapidă şi eficientă 

în cazul societăţilor bancare care întâmpină dificultăţi financiare. Prin adoptarea acestui act 

normativ, legiuitorul a scos din aria instituţiilor de credit instituţiile emitente de monedă 

electronică, motiv pentru care pe viitor această activitate poate fi desfăşurată fie de către o 

societate bancară, respectiv de către o instituţie financiară6.  

       

Capitolul II priveşte noţiunea şi caracterele societăţii bacare. În definirea 

societăţii bancare am plecat de la noţiunea societăţii comerciale, ocazie cu care am prezentat 

caractersiticile esenţiale ale acesteia, având în vedere că societatea bancară este în realitate o 

societate comercială care datorită importanţei activităţii pe care o desfăşoară beneficiază de un 

regim juridic derogator, reglementat la nivelul unui act normativ distinct. În considerarea 

definirii conceptului de instituţie de credit, astfel cum este reglementat de art. 7, pct. 10, din 

                                            
6 Instituţia financiară este definită de OUG nr. 99/2006 modificată prin OUG nr. 26/2010 ca fiind o entitate, alta decât o 
instituţie de credit, a cărei activitate principală constă în achiziţionarea de participaţii sau în desfăşurarea activităţilor prevăzute 
de art. 18 al. 1 lit. b-l şi n1, dintre care se impun a fi menţionate activităţi precum acordarea de credite, leasing financiar, servicii 
de plată, emitere de garanţii şi asumare de angajamente, emitere de monedă electronică. 



  

OUG nr. 99/2006 am concluzionat că societatea bancară este o grupare de persoane cu putere 

financiară semnificativă, care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate statuate legal, 

constituită pe baza unui contract de societate şi urmare a autorizării Băncii Naţionale a 

României, în care acţionarii se înţeleg să pună în comun cu titlu de capital social sume 

importante de bani, în vederea exercitării faptelor de comerţ bancare, în scopul obţinerii de 

profit. Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate scurte consideraţii definitorii cu privire la 

celelalte forme ale instituţiei de credit, altele decât societatea bancară, astfel încât să existe o 

imagine de ansamblu asupra elementelor comune şi a aspectelor particulare. În acest sens sunt 

prezentate elementele definitorii ale cooperativei de credit, casei centrale a cooperativelor de 

credit, ale băncii de economisire şi creditare în sistemul locative, precum şi ale băncii de credit 

ipotecar. 

În ceea ce priveşte caracterele juridice ale societăţii bancare, sunt prezentate elementele 

particulare care definesc regimul juridic al societăţii bancare dintre care menţionăm valoarea 

capitalului social care nu poate fi mai mic de 5 milioane de euro, faptul că societatea bancară 

nu se poate înfiinţa decât sub forma unei societăţi pe acţiuni, acţiunile societăţii bancare nu pot 

fi decât nominative, acţionarii nu pot aduce aport la capitalul social decât aporturi în numerar. 

Tot cu titlu de caracteristici definitorii ale regimului juridic al societăţii bancare este prezentată 

procedura şi subliniate condiţiile care stau la baza dobândirii calităţii de acţionar semnificativ, 

administrator, director şi auditor financiar al societăţii bancare, ocazie cu care se subliniază 

faptul că Banca Naţională are un rol definitoriu în constituirea, funcţionarea şi supravegherea 

societăţii bancare. O altă caracteristică a societăţii bancare, spre deosebire de celelalte societăţi 

comerciale, este reprezentată de limitele care stau la baza dobândirii de către societatea 

bancară a unor participaţii în alte societăţi comerciale. Mai mult, societăţile bancare au obligaţia 

ca pe parcursul desfăşurării activităţii să-şi menţină un nivel minim de solvabilitate şi lichiditate, 

în conformitate cu prevederile Băncii Naţionale.  Mai mult, societăţile bancare au obligaţia să 

constituie şi să menţină rezerve minime obligatorii în conturile deschise la Banca Naţională.  

Capitolul III al lucrării este intitulat ,,constituirea societăţii bancare” fiind 

consacrat, aşa cum sugerează şi titlul, constituirii societăţii bancare. Pornind de la principiul 

general potrivit căruia orice societate comercială este un contract  şi în acelaşi timp o persoană 

juridică, în cadrul acestui capitol analizez contractul de societate care se află la baza societăţii 

bancare şi formalităţile constituirii şi autorizării societăţii bancare. Referitor la contractul de 

societate sunt analizate elementele specifice ale contractului de societate, condiţiile de validitate 

şi cuprinsul contractului, punându-se în evidenţă aspectele particulare ale societăţii bancare. Cu 

această ocazie sunt prezentate consecinţele nerespectării condiţiilor de fond şi de formă ale 

contractului de societate, precum şi funcţiile contractului de societate.   

 Cu privire la formalităţile constituirii societăţii bancare, sunt prezentate în mod distinct 

etapele constituirii şi autorizării societăţii bancare şi anume: aprobarea constituirii societăţii 



  

bancare de către Banca Naţională a României, constituirea legală a societăţii bancare şi 

autorizarea funcţionării societăţii bancare de către Banca Naţională a României.  

În ceea ce priveşte aprobarea constituirii societăţii bancare, potrivit prevederilor legale 

incidente, aceasta trebuie să fie obţinută de către acţionarii societăţii bancare înainte de a se 

declanşa formalităţile prevăzute de legea societăţilor comerciale şi legea registrului comerţului. 

Potrivit art. 17 din OUG nr. 99/2006, orice cerere de autorizare trebuie să fie însoţită de un plan 

de activitate care să cuprindă tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate, structura 

organizatorică a societăţii bancare, din care să rezulte capacitatea societăţii bancare de a-şi 

realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practice bancare prudente şi 

sănătoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, mecansimelor interne şi a 

structurii capitalului la tipul, volumul şi complexitatea activităţilor propuse a fi desfăşurate.  

Planul de activitate trebuie să cuprindă şi o minimă prezentare a mecanismelor de 

control intern, motiv pentru care se va descrie modul de organizare a funcţiilor de control al 

riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern, organizare care trebuie să se 

circumscrie reglementărilor Băncii Naţionale incidente aceastei materii. Estimările situaţiilor 

financiare vor fi însoţite de calcule de fundamentare a principalelor posturi şi elemente ale 

situaţiilor financiare, precum şi de raportul unui auditor financiar asupra examinării informaţiilor 

financiare prognozate, întocmit în conformitate cu standardele internaţionale privind 

angajamentele de asigurare relevante încheiate între părţi. În situaţia în care există persoane 

care au legături strânse cu societatea bancară, altele decât acţionarii direcţi, acţionarii 

semnificativi indirecţi şi persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau 

conducere, se vor preciza elementele de identificare ale acestora şi se vor descrie relaţiile 

existente între aceste persoane şi societatea bancară.  

În contextul evaluării calităţii şi solvabilităţii acţionarilor, respectiv a reputaţiei şi 

experienţei persoanelor implicate în administrarea şi conducerea societăţii bancare, Banca 

Naţională are posibilitatea, conform principiilor reglementate de directivele europene, transpuse 

la nivel naţional, să se consulte cu autorităţile centrale competente în supravegherea şi 

reglementarea activităţii societăţilor bancare din cadrul unui stat membru implicat.  

De asemenea, Banca Naţională a României se consultă cu Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare, cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv autoritatea responsabilă cu 

supravegherea societăţilor de asigurare sau a firmelor de investiţii dintr-un alt stat membru 

implicat, în situaţia în care societatea bancară este o filială a unei societăţi (inclusiv în cazul în 

care aceasta este o societate-mamă) de asigurare, a unei societăţi de servicii de investiţii 

financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru; (ii) respectiv este 

controlată de aceeaşi persoană care controlează una din societăţile financiare, de asigurări 

anterior menţionate. Tot în legătură cu prima fază a înfiinţării societăţii bancare, respectiv 

obţinerea de la Banca Naţională a autorizaţiei de constituire, în cadrul acestui capitol sunt 



  

prezentate în detaliu aspectele procedurale cu privire la paşii care trebuie parcurşi de acţionarii 

societăţii bancare pentru a obţine autorizarea constituirii societăţii bancare. În acest context 

sunt prezentate termenele şi mijloacele legale prin care acţionarii pot contesta actele Băncii 

Naţionale.  

În ceea ce priveşte cea de a doua fază a înfiinţării societăţii bancare, respectiv 

constituirea societăţii bancare sunt evocate prevederile legale prevăzute de legea societăţilor 

comerciale şi legea registrului comerţului. O analiză detaliată este rezervată celei de a treia faze 

a înfiinţării societăţii bancare, şi anume autorizarea funcţionării societăţii bancare. Societatea 

bancară, datorită rolului sau deosebit de important pe care-l are în cadrul economiei, nu îşi 

poate începe desfăşurarea activităţii după momentul finalizării procedurii specifice registrului 

comerţului, moment definitoriu în stabilirea dobândirii personalităţii juridice, decât sub condiţia 

obţinerii în prealabil a autorizaţiei de funcţionare din partea Băncii Naţionale. Caracteristica 

esenţială care deosebeşte procedura de autorizare din perioada interbelică de procedura actuală 

are în vedere faptul că autorizaţia în perioada interbelică era acordată atât prin prisma 

îndeplinirii condiţiilor legale, dar mai ales în baza examinării oportunităţii economice. 

Examinarea oportunităţii economice în plan general, dar şi în plan local, presupunea ca nu 

cumva în anumite regiuni să funcţioneze prea multe societăţi bancare care nu se justificau.  

În prezent autorizarea funcţionării societăţii bancare trebuie solicitată Băncii Naţionale în 

termen de două luni de la data comunicării aprobării de constituire. În situaţia în care, în cadrul 

analizei pe care o efectuează, Banca Naţională a României constată elemente diferite faţă de 

condiţiile în care a fost acordată aprobarea de constituire a societăţii bancare, va solicita 

societăţii bancare, în completarea actelor/documentelor care au stat la baza aprobării constituirii 

societăţii bancare7, documente care să clarifice modificările intevenite între cele două momente 

temporale. În cadrul procedurii, Banca Naţională solicită declaraţia persoanelor desemnate să 

administreze sau să conducă societatea bancară cu privire la însuşirea planului de activitate.  

Din perspectiva autorizării auditorului financiar al societăţii bancare, trebuie transmise 

Băncii Naţionale mai multe documente8 care să dovedească pregătirea profesională, expertiza 

necesară şi logistică specifică acestei activităţi. Autorizarea de funcţionare a societăţii bancare 

trebuie emisă de Banca Naţională a României în termen de cel mult 4 luni9 de la data în care a 

primit documentaţia spre analiză.  

                                            
7 Documente menţionate în cadrul art. 20 din Regulamentul BNR nr. 11/2007 
8 Dintre documentele solicitate de Banca Naţională cu privire la auditorul financiar, se impun a fi menţionate următoarele: (i) 
dovada calităţii de auditor financiar autorizat a desfăşura această activitate pe teritoriul României, (ii) completarea de către 
auditorul financiar a unui chestionar în cadrul căruia se prezintă istoricul activităţii profesionale pe care a desfăşurat-o în ultimii 
10 ani şi eventualele incidente pe care le-a avut direct sau prin interemdiul angajatorului cu o autoritate însărcinată în 
supravegherea domeniului financiar bancar. 

 
9 Prin OUG nr. 25/2009 termenul de 4 luni în care Banca Naţională avea obligaţia să emită o hotărâre cu privire la cererea de 
autorizare a funcţionării societăţii bancare a fost redus la 3 luni, iar în anul 2010 prin adoptarea OUG nr. 26/2010 legiutorul a 
revenit la reglementarea intiala în sensul că a fost prelungit termenul la 4 luni 



  

În baza documentelor şi informaţiilor primite de la societatea bancară, Banca Naţională 

va soluţiona cererea de autorizare a funcţionării societăţii bancare dispunând fie autorizarea 

societăţii bancare, fie respingerea cererii. În cazul în care Banca Naţională a respins cererea de 

autorizare a funcţionării societăţi bancare, în cadrul hotărârii10 de respingere va preciza în 

detaliu care au fost motivele în considerarea cărora a fost întemeiată respectiva decizie.  

În cazul în care cererea societăţii bancare este aprobată de Banca Naţională, aceasta va elibera 

atât hotărârea de autorizare a funcţionării acesteia, cât şi aprobările pentru persoanele ce 

urmează să exercite atribuţii de administrare, respectiv conducere, inclusiv în ceea ce-l priveşte 

pe auditorul financiar. Potrivit modificărilor aduse de OUG nr. 25/2009, precum şi de legislaţia 

subsecventă a Băncii Naţionale, respectiv Regulamentul nr. 6/2008, pe lângă autorizarea 

persoanelor anterior menţionate la momentul autorizării funcţionării societăţii bancare vor fi 

autorizate inclusiv persoanele cu funcţii de conducere de nivel mediu care exercită activităţi de 

importanţă deosebită la nivelul societăţii bancare. Autorizaţia acordată este valabilă pe o 

perioadă nedeterminată şi nu poate fi transferată unei alte entităţi. Momentul autorizării 

funcţionării societăţii bancare este unul important din prisma efectelor juridice specifice care se 

nasc, dintre care se impun a fi menţionate următoarele: (i) Banca Naţională are obligaţia să 

notifice Comisia Europeană cu privire la autorizaţia acordată11, astfel încât autoritatea 

europeană să includă societatea bancară pe lista instituţiilor de credit întocmită de Comisia 

Europeană, listă ce se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene12; (ii) în materie de 

asigurare a publicităţii societăţii bancare autorizate, suplimentar înscrierii acesteia în Registrul 

Comerţului, înscriere care are loc la momentul înmatriculării societăţii, societatea bancară va fi 

înscrisă în registrul instituţiilor de credit13; (iii) odată cu autorizarea funcţionării, societăţile 

bancare pot începe14 a-şi desfăşura activitatea în limita obiectului de activitate prevăzut la 

nivelul actului constitutiv şi autorizat de Banca Naţională; (iv) potrivit art. 22 coroborat cu art. 34 

din Regulamentul BNR nr. 6/2008, modificat prin Regulamentul nr. 5/2009, societatea bancară 

are obligaţia să notifice Banca Naţională în termen de 5 zile de la momentul începerii 

                                            
10 Hotărârea va fi comunicată în scris societăţii bancare solicitante 

11 Această obligaţie trebuie respectată de Banca Naţională indiferent de forma instituţiei de credit autorizată, cu excepţia 
instituţiilor emitente de monedă electronică 
12 În cazul în care se înfiinţează o sucursală a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, Banca Naţională va notifica atât Comisia 
Europeană, cât şi Comitetul Bancar European 
13 Aceeaşi regulă are aplicabilitate şi în ceea ce priveşte sucursalele înfiinţate pe teritoriul României de către instituţii de credit 
nerezidente 
14 Sunt situaţii în care deşi există aprobarea Băncii Naţionale pentru desfăşurarea anumitor activităţi prevăzute de OUG nr. 
99/2006, societatea bancară în mod suplimentar trebuie să parcurgă o procedură subsecventă în raport cu autorităţile care 
supraveghează şi reglementează activităţile pe care societatea bancară intenţionează să le desfăşoare. Avem în vedere 
activităţile specifice pieţei de capital situaţie în care societatea bancară înainte de a presta activităţi specifice pieţei de capital 
are obligaţia să solicite Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare înscrierea în registru aferent, conform prevederilor Legii nr. 
297/2004 



  

desfăşurării activităţii, transmiţând15 acesteia reglementările interne în limba română referitoare 

la activităţile desfăşurate; (v) conform art. 103 din OUG nr. 99/2006, societatea bancară are 

obligaţia să se identifice în toate actele oficiale printr-un minim de date cu menţionarea 

obligatorie a numărului şi datei de înregistrare în registrul instituţiilor de credit.  

În urma analizei reglementării legale, am ajuns la concluzia că se impune o simplificare a 

procedurilor Băncii Naţionale a României de autorizare a constituirii şi funcţionării societăţii 

bancare, în sensul că aceasta să se desfăşoare într-o singură fază administrativă. Această 

propunere de lege ferenda va fi detaliată în cuprinsul ultimului capitol al lucrării.  

În legătură cu aspectele procedurale caracteristice obţinerii autorizaţiei de funcţionare, 

în cadrul acestui capitol sunt prezentate inclusiv motivele care îndreptăţesc Banca Naţională să 

respingă cererea societăţii bancare. De asemenea, sunt prezentate pe parcursul acestui capitol 

condiţiile şi efectele juridice specifice retragerii de către Banca Naţională a autorizaţiei de 

funcţionare. Dintre motivele menţionate expres la nivelul OUG nr. 99/2006 care permit Băncii 

Naţionale să retragă autorizaţia se impun a fi menţionate cu titlu exemplificativ faptul că 

societatea bancară nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 1 an, 

respectiv a încetat să-şi mai desfăşoare activitatea de mai mult de 6 luni, are dreptul să retragă 

autorizaţia acordată ori de cate ori constată că autorizaţia a fost obţinută de societatea bancară 

în baza unor informaţii false sau ilegale, respectiv constată că în prezent societatea bancară nu 

mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei. Un alt element care 

întemeiază o asemenea decizie constă în deteriorarea situaţiei financiare. Hotărârea care stă la 

baza retragerii autorizaţiei se comunică de Banca Naţională în scris societăţii bancare sau 

sucursalei în cauză, împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii. Această hotărâre 

se publică de Banca Naţională în Monitorul Oficial şi în două publicaţii de circulaţie naţională 

pentru a se asigura opozabilitatea faţă de terţi a deciziei. Efectele acestei hotărâri se produc din 

momentul publicării sau de la o dată ulterioară menţionată expres în cuprinsul hotărârii. 

Retragerea autorizaţiei unei instituţii de credit se notifică de îndată Comisiei Europene şi 

autorităţilor competenţe din statele membre gazdă în situaţia în care instituţia de credit îşi 

desfăşoară activitatea şi pe teritoriul unui alt stat prin înfiinţarea unei sucursale sau prestând 

servicii directe. Principalul efect al acestei hotărâri constă in dizolvarea societăţii bancare, ocazie 

cu care se interzice angajarea acesteia în orice altă operaţiune financiară, fiind accepate potrivit 

prevederilor art. 255 şi următoarele din OUG nr. 99/2006 numai acele operaţiuni care profită 

activităţilor legate de lichidare  

                                            
15 Această obligaţie trebuie respectată de către societatea bancară nu numai la momentul iniţial, respectiv al autorizării 
funcţionării, ci şi pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii, la momentul în care societatea bancară începe a desfăşura o 
activitate nouă. Reglementările interne vor fi transmise în format electronic menţionându-se hotărârea organului competent 
care a stat la baza aprobării acestora. Dacă respectivele reglementări interne fac obiectul validării, avizării, respectiv aprobării 
Băncii Naţionale, acestea vor fi transmise atât în format electronic, cât şi în format letric, fiind însoţite de o fundamentare a 
acestora 



  

O altă modalitate de încetare a autorizaţiei de funcţionare o reprezintă renunţarea 

societăţii bancare la autorizaţie. În legătură cu acest aspect, legiuitorul instituie în sarcina 

societăţii bancare obligaţia de a comunica Băncii Naţionale hotărârea adunării generale, 

împreună cu un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, menit a asigura plata 

integrală a creditorilor, cu precădere a deponenţilor.  Valabilitatea autorizaţiei poate înceta şi de 

drept, nu numai ca urmare a deciziei Băncii Naţionale. Conform art. 41 din OUG nr. 99/2006, 

autorizaţia unei societăţi bancare îşi încetează de drept valabilitatea, fără a mai fi necesar a se 

îndeplini formalităţi suplimentare, în următoarele condiţii:  

 a avut loc o fuziune sau o divizare a societății bancare în urma căreia societatea 

bancara îşi încetează existenţa;  

 a avut loc o transformare a societății bancare în altă categorie de instituţie de credit;  

 s-a pronunţat o hotărâre de declanşare a procedurii falimentului instituţiei de credit.  

Aşa cum se întâmplă şi în cazul retragerii autorizaţiei, Banca Naţională va publica în 

Monitorul Oficial şi în două cotidiene de circulaţie naţională menționându-se că autorizaţia de 

funcţionare acordată societăţii bancare şi-a încetat valabilitatea, fie ca urmare a renunţării 

acţionarilor la aceasta, fie ca efect al dispoziţiilor legale. De asemenea, Banca Naţională are 

obligaţia să notifice de îndată Comisia Europeană şi autorităţile competente din statele membre 

gazdă. Tot în cadrul acestui capitol sunt analizate aspectele particulare care stau la baza 

autorizării societăţii bancare în condiţii speciale, respectiv fuziunea şi divizarea.  

Operaţiunile de fuziune şi de divizare ale societăţii bancare sunt supuse aprobării 

prealabile a Băncii Naţionale, motiv pentru care înregistrarea acestora în registrul comerţului 

este condiţionată de obţinerea respectivei aprobări. Legiuiorul a instituit această procedură de 

natură administrativă, în considerarea aceloraşi raţiuni care stau la baza instituirii procedurii 

specifice constituirii unei noi societăţi bancare, şi anume pentru a analiza sustenabilitatea 

activităţii ce urmează a fi desfăşurată de către societatea bancară, a cenzura îndeplinirea 

condiţiilor privind soliditatea financiară şi calitatea acţionarilor semnificativi, precum şi 

pregătirea profesională şi experienţa administratorilor şi conducătorilor societăţii bancare. Aşa 

cum a mai fost menţionat în literatura de specialitate, apreciem că în situaţia în care are loc 

fuziunea între două societăţi bancare, aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale ar trebuie să se 

limiteze la analiza documentelor, informaţiilor ce fac obiectul autorizării funcţionării societăţii 

bancare şi nu a autorizării constituirii societăţii bancare. De legea ferenda, apreciem că pe viitor 

legiuitorul ar trebui să reglementeze această situaţie şi să clarifice în ce condiţii şi ce documente 

trebuie prezentate în vederea obţinerii autorizării prealabile pe care o emite Banca Naţională.  

O secţiune distinctă în cadrul acestui capitol este alocată analizei procedurii de înfiinţare a 

sucursalelor şi filialelor societăţii bancare. Cu această ocazie este prezentată evoluţia legislativă 

cu privire la regimul juridic al celor două noţiuni, respectiv filiala şi sucursala. Sunt prezentate în 



  

cadrul acestei secţiuni inclusiv aspectele caracteristice specifice înfiinţării şi desfăşurării 

activităţii de către filială, respectiv sucursală. Sunt prezentate aspectele definitorii specifice 

procedurii înfiinţării sucursalelor şi prestării de servicii în alte state membre sau terţe de către 

societatea bancară română. Tot în cadrul acestui capitol sunt prezentate condiţiile şi limitele 

care stau la baza desfăşurării activităţii pe terioriul României de către societăţile bancare care îşi 

au sediul pe teritoriul unui stat membru, respectiv într-un stat terţ prin intermediul unor 

sucursale.  

În finalul acestui capitol am prezentat rolul şi caracteristicile registrului instituţiilor de 

credit, ocazie cu care am propus de lege ferenda ca societăţile bancare să fie înregistrate în 

mod exclusiv în acest registru evitându-se astfel dubla publicitate a societăţii bancare, respectiv 

în registrul comerţului şi în registrul instituţiilor de credit, înscrierea în registrul instituţiilor de 

credit urmând a avea ca efect dobândirea personalităţii juridice a societăţii bancare.     

 

Capitolul IV al lucrării are ca obiect organizarea şi funcţionarea societăţii 

bancare. În baza Legii nr. 31/1990 şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 

99/2006, sunt analizate regulile de organizare şi funcţionare a societăţii bancare, cu 

evidenţierea a ceea ce este specific societăţii bancare, cât priveşte adunarea generală a 

acţionarilor, administrarea şi conducerea societăţii, controlul asupra gestiunii societăţii.  

În ceea ce priveşte acţionarii, datorită specificităţii reglementării prevăzută la nivelul 

societăţii bancare, am analizat regimul juridic al acţionarilor care deţin o participaţie calificată, 

subliniind obligaţiile şi aspectele juridice care definesc regimul juridic al acestora. Astfel, 

acţionarii care deţin o participaţie calificată nu pot dobândi această calitate, respectiv nu îşi pot 

majora participaţia în cadrul unei societăţi bancare, decât sub directa cenzură a Băncii Naţionale 

care are posibilitatea de a se opune ori de câte ori apreciază că nu îndeplinesc condiţiile minime 

necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţii societăţii bancare. Evaluarea pe care o face 

Banca Naţională cu privire la calitatea acţionarilor care deţin participaţii calificate, precum şi a 

solidităţii financiare a acestora în raport cu participaţia pe care urmează să o deţină în 

societatea bancară, are la bază criterii precum reputaţia acţionarului semnificativ, soliditatea 

financiară, capacitatea societăţii bancare de a respecta cerinţele prudenţiale, suspiciuni privind 

spălarea banilor sau finanţarea terorosmului. Analiza regimului juridic al organelor de 

supraveghere şi conducere a societăţii bancare reprezintă o secţiune distinctă în cadrul acestui 

capitol.  

Cu această ocazie sunt prezentate condiţiile suplimentare în raport cu cele statuate de 

legea societăţilor comerciale pe care trebuie să le îndeplinească organele de supraveghere şi 

conducere ale societăţii bancare, după cum urmează: 

  administratorii societăţilor bancare trebuie să dispună de experienţă adecvată. Potrivit art. 

108 din OUG nr. 99/2006, administratorii trebuie să dispună de o bună reputaţie, să aibă 



  

experienţa adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii, desfăşurându-şi activtatea în 

conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase16. Îndeplinirea acestei 

obligaţii legale presupune că administratorul societăţii bancare trebuie să dispună de expertiză 

adecvată, având pregătirea profesională şi cunoştintele necesare îndeplinirii în condiţii normale 

atribuţiilor specifice funcţiei. Evaluarea pe care o efectuează Banca Naţională cu privire la 

îndeplinirea condiţiilor de către administratori are la bază informaţii legate de activitatea, 

experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, inclusiv orice alte informaţii relevante.  

  administratorii trebuie să exercite efectiv funcţia cu care au fost investiţi; odată cu 

modificarea OUG nr. 99/2006 prin OUG 25/2009, legiuitorul a menţionat expres că 

administratorul, cât şi directorul unei societăţi bancare, au obligaţia să exercite efectiv 

responsabilităţile de administrare, respectiv conducere ce le revin. În cadrul acestui capitol sunt 

prezentate aspectele particulare specifice celor două tipologii de administrare a societăţii 

bancare, respectiv administrarea în sistem unitar, precum şi administrarea în sistem dualist.  

  Cu această ocazie, ca urmare a asigurării independenţei şi delimitării clare dintre 

organele de supraveghere şi cele de conducere, am pledat cu titlu de propunere de lege 

ferenda ca societăţile bancare să fie administrate exclusiv în sistem dualist. În cazul în care nu 

se consideră oportun limitarea societăţii bancare din punct de vedere al administrării, recomand 

inserarea unei obligaţii particulare în raport cu dreptul comun astfel încât consiliul de 

administraţie să aibă în componenţă cel puţin un membru independent. Suplimentar regulilor de 

drept comun specifice materiei răspunderii organelor de supraveghere şi conducere, sunt 

analizate şi prezentate aspectele particulare instituite de OUG nr. 99/2006 în această materie.   

 ] Secretul profesional este amplu analizat în cadrul acestui capitol la nivelul unei secţiuni 

distincte. Cu această ocazie au fost prezentate limitele şi condiţiile care definesc obiectul 

secretului bancar, menţionându-se condiţiile în care societăţile bancare au obligaţia să dea curs 

solicitărilor de informaţii confidenţiale. Finalul capitolului este alocat analizei regimului juridic al 

auditorilor societăţii bancare, ocazie cu care a fost subliniată obligaţia organelor de 

supraveghere şi conducere de a asigura exercitarea şi îndeplinirea corespunzătoare a funcţiei de 

audit intern. Datorită importanţei şi rolului pe care-l are auditorul independent în cadrul 

desfăşurării în condiţii normale a societăţii bancare, acesta având obligaţia să informeze de 

îndată Banca Naţională ori de câte ori identifică o neregularitate în desfăşurarea activităţii 

societăţii bancare, legiuitorul a stabilit condiţia de a obţine în prealabil exercitării acestei calităţi  

autorizaţia Băncii Naţionale, ocazie cu care urmează să facă obiectul unui amplu proces de 

analiză şi evaluare.   

                                            
16 Aceste condiţii trebuie îndeplinite inclusiv de către directori, membrii directoratului, precum şi de către persoanele care sunt 
desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administare şi control al riscurilor, audit intern, 
conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative 



  

 

Capitolul V din cadrul lucrării este rezervat analizei obiectului de activitate al 

societăţii bancare. Analiza acestui capitol debutează cu prezentarea mai multor puncte de 

vedere care s-au conturat în decursul timpului la nivelul doctrinei cu privire la întinderea, 

conţinutul şi semnificaţia noţiunii de operaţiune bancară prin raportare la noţiunea de comerţ de 

bancă. La nivelul doctrinei se apreciază că ,,activitatea bancară” nu trebuie confundată cu 

noţiunea de ,,activităţi care pot fi desfăşurate de către bănci” deoarece în timp ce prima 

activitate cuprinde acele activităţi pe care numai o instituţie de credit le poate desfăşura în baza 

autorizaţiei Băncii Naţionale, astfel cum sunt reglementate în cadrul art. 18 din OUG nr. 

99/2006, cea de a două categorie cuprinde acele activităţi pe care le poate desfăşura în 

anumite condiţii şi alte persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de art. 20 din actul 

normativ anterior menţionat. Din categoria ,,activităţilor bancare” sunt identificate operaţiunile 

de atragere de depozite şi alte fonduri rambursabile şi acordarea de credite, pe când în cadrul 

activităţilor care pot fi desfăşurate de bănci se află toate celelalte activităţi pe care societăţile 

bancare le pot desfăşura în baza autorizării autorităţii centrale sau necesare îndeplinirii 

obiectului de activitate.  

   Pe parcursul acestui capitol sunt analizate şi detaliate activităţile reglementate în mod 

limitativ de legiuitor ce pot fi desfăşurate de către societatea bancară, sub condiţia de a fi fost 

în prealabil autorizate de către Banca Naţională. În acest sens am prezentat modul în care a 

evoluat această materie în decursul timpului, cu precădere ca efect al adoptării şi implementării 

principiilor caracteristice acordului Basel, context în care legiutorul a adiţionat continuu numărul 

şi natura activităţilor pe care societatea bancară are posibilitatea legală să le desfăşoare, obiect 

de activitate care a dobândit în ultima perioadă un caracter eminamente tehnic. Ca urmare a 

faptului că societatea bancară poate desfăşura activităţi specifice pieţei de capital, fără a mai fi 

necesară obţinerea autorizaţiei din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau 

constituirea distinctă a unei societăţi de servicii de investiţii financiare, aşa cum se întâmpla 

înainte de anul 2003, am considerat necesar a detalia în cadrul acestui capitol condiţiile şi 

modalitatea în care societatea bancară trebuie să se supună legislaţiei pieţei de capital, în 

principal Legii nr. 297/2004 şi regulamentul CNVM 32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare.    

]Tot în cadrul acestui capitol am prezentat pe larg regimul juridic al principalelor 

contracte bancare, în calitatea lor de instrumente juridice esenţiale relaţiilor societăţii bancare 

cu clienţii săi, respectiv contractul de cont curent, contractul de credit, contractual de depozit. 

Cu această ocazie am prezentat prevederile incidente ce fac obiectul noului cod civil tocmai 

pentru a anticipa modificările pe care urmează a le comporta această tipologie de contracte. În 

secţiunea alocată contractului de credit au fost analizate semnificaţia, caracteristicile, conţinutul 

şi efectele juridice ale clauzei de market distruption. O secţiune distinctă a fost alocată 



  

contactelor bancare numite, ocazie cu care au fost analizate în detaliu contractul de credit 

ipotecar şi contractual de credit pentru consum. În cuprinsul acestei secţiuni am prezentat 

modificările legislative care se preconizează a fi implementate, având rolul de a transpune mai 

multe directive europene la nivelul legislaţiei interne, în principal Directiva 2008/48/CE privind 

contractele de credit pentru consumatori.   

Spre deosebire de contractele bancare numite, sunt anumite contracte care deşi nu au 

caracterul unor contracte numite, respectiv, sunt reglementate la nivelul unor uzuri, practici 

comerciale, au dobândit o importanţă deosebită în activitatea societăţilor bancare. În acest 

sens, contractul de credit sindicalizat, contractul de factoring, garanţiile bancare, fac obiectul 

analizei prezentului capitol.  

 

Capitolul VI al lucrării este intitulat  ,,Măsuri prealabile falimentului societăţii 

bancare,, şi are ca obiect de analiză măsurile administrative prealabile falimentului societăţii 

bancare, reglementate de O.U.G. nr. 99/2006. În acest capitol sunt analizate măsurile de 

supraveghere specială şi administrare specială, precum şi procedura lichidării societăţii bancare.  

Potrivit art. 237 din OUG nr. 99/2006, Banca Naţională are posibilitatea de a dispune 

instituirea măsurii supravegherii speciale ori de câte ori constată că societatea bancară a 

încălcat cadrul legal aplicabil acesteia, respectiv se află într-o situaţie financiară precară. Pentru 

a institui o asemenea măsură administrativă, Banca Naţională va constitui o comisie formată din 

specialişti care are rolul de a analiza situaţia în care se află societatea bancară şi a propune 

organelor de conducere ale societăţii bancare implementarea de urgenţă a unor măsuri menite 

a remedia deficienţele constatate. Analizând natura juridică a acestei măsuri administrative, 

constatăm că deşi Banca Naţională propune anumite măsuri ce se impun a fi implementate, 

atributul decizional în această fază administrativă aparţine societăţii bancare, mai precis 

organelor de conducere ale acesteia. În ceea ce priveşte aplicabilitatea acestei măsuri, trebuie 

menţionat că potrivit prevederilor OUG nr. 99/2006, măsura supravegherii speciale se aplică 

numai  societăţilor bancare române, neputând fi extinsă şi asupra sucursalelor societăţilor 

bancare care au sediul într-un alt stat membru. Banca Naţională are libertatea să aplice oricare 

dintre măsurile prevăzute de legiuitor în cadrul art. 226 din OUG nr. 99/2006, în cazul în care se 

apreciază urgent implementarea unor asemenea măsuri, fără a fi condiţionată de aplicarea în 

prealabil a măsurii supravegherii speciale. În perioada în care societatea bancară se află în 

supraveghere specială, conducerea societăţii bancare îşi păstrează atribuţiile de conducere şi 

supraveghere, comisia de supraveghere neavând posibilitatea de a se substitui acestora, motiv 

pentru care organele executive şi de supraveghere ale societăţii vor răspunde pentru 

legalitatea, realitatea, exactitatea şi oportunitatea operaţiunilor efectuate, precum şi a 

documentelor întocmite. Pentru buna înţelegere a acestei măsuri administrative, trebuie 

subliniat că deşi organele de conducere şi supraveghere, precum şi acţionarii, îşi menţin 



  

atribuţiile specifice, potrivit prevederilor legale au obligaţia de a nu adopta hotărâri sau lua 

decizii care să fie în disonanţă cu măsurile recomandate de comisia de supraveghere. La nivelul 

doctrinei au fost opinii potrivit cărora, în perioada de supraveghere specială organele de 

conducere ale societăţii bancare răspund exclusiv de activităţile curente ale societăţii bancare, în 

timp ce comisia de supraveghere se ocupă de implementarea măsurilor necesare remedierii 

deficienţelor. În cazul unui conflict de competenţe, prevalând măsurile adoptate de comisia de 

supraveghere. Urmare a analizării documentelor solicitate şi a propunerii pe care o face comisia 

de supraveghere, Banca Naţională decide cu privire la oportunitatea de a se continua măsura 

supravegherii fără a se depăşi un termen maximal de 3 luni de zile de la data adoptării măsurii.  

Trebuie menţionat că această măsură administrativă nu are un caracter public, în sensul 

că celelalte societăţi bancare din sistem, respectiv publicul, nu au acces la aceste informaţii. 

Dacă după expirarea termenului anterior menţionat se constată menţinerea motivelor care au 

determinat aplicarea acestei măsuri, Banca Naţională poate hotărî instituirea măsurii 

administrării speciale sau, după caz, retragerea autorizaţiei. Spre deosebire de vechea 

reglementare, odată cu apariţia OUG nr. 26/2010 legiuitorul a flexibilizat cadrul aplicabil, dând 

posibilitatea Băncii Naţionale să instituie direct măsura administrării speciale a societăţii bancare 

fără a mai fi condiţionată de parcurgerea în prealabil a procedurii specifice supravegherii 

special.  

Spre deosebire de măsura supravegherii speciale, administrarea specială este măsura 

adminstrativa prealabilă declanşării procedurii falimentului, reprezentând un ultim demers al 

Băncii Naţionale în a salvgarda societatea bancară. Administratea specială are un caracter 

public, fiind adusă la cunoştinţă celorlalte societăţi bancare şi a publicului, prin publicarea în 

Monitorul Oficial a unui anunţ cu privire la instituirea acestei măsuri administrative, ocazie cu 

care sunt notificate şi celelalte autorităţi de supraveghere naţionale, respectiv din statele 

membre gazdă.  Un extras al acestei decizii va fi publicat de Banca Naţională inclusiv în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. Situaţiile care stau la baza adoptării acestei măsuri de către Banca 

Naţională sunt prevăzute limitative de către OUG nr. 99/2006, în cadrul art. 240, dintre care se 

impun a fi menţionate următoarele: (i) măsura supravegherii speciale nu a dat rezultatele 

aşteptate în termenul de 3 luni, (ii) se constată sau este previzibilă o deteriorare semnificativă a 

indicatorilor prudentiali şi de performanţă financiară, (iii) se constată deficienţe grave în 

administrarea, respectiv conducerea societăţii bancare, (iv) operaţiunile pe care le desfăşoară 

societatea bancară pun în pericol stabilitatea fondurilor proprii ale societăţii bancare sau, mai 

grav, creează efecte sistemice la nivelul întregului sistem bancar, (v) consiliul de 

administraţie/supraveghere, respectiv adunarea generală a acţionarilor societăţii bancare au 

solicitat Băncii Naţionale instituirea acestei măsuri, (vi) la momentul în care societatea bancară 

a declarat indisponibile depozitele potrivit prevederilor OG nr. 39/1996, respectiv la momentul în 



  

care la nivelul societăţii bancare nu mai este asigurată exercitarea responsabilităţilor de 

administrare şi conducere.  

În timp ce situaţiile anterior menţionate dau posibilitatea Băncii Naţionale să evalueze 

oportunitatea instituirii măsurii administrării special în raport de gravitatea situaţiei societăţii 

bancare, legiuitorul a instituit obligaţia Băncii Naţionale de a institui măsura administrării 

speciale în situaţia în care constată că societatea bancară înregistrează un nivel al fondurilor 

proprii care nu depăşeşte 75% din nivelul minim al cerinţelor de capital. În cazul în care Banca 

Naţională ca urmare a analizei situaţiei în care se află societatea bancară constată ineficienţa 

adoptării măsurii administrării speciale, va retrage autorizaţia de funcţionare a societăţii bancare 

urmând a solicita instanţei de judecată competente deschiderea procedurii falimentului.  

Banca Naţională are posibilitatea să adopte mai multe măsuri la momentul instituirii 

măsurii administrării speciale, dintre care menţionăm retragerea aprobărilor acordate 

administratorilor şi conducătorilor, în situaţia în care se constată că persoanele care exercită 

funcţiile anterior menţionate se fac vinovate de săvârşirea unor fapte de o anumită gravitate 

care au determinat societatea bancară să ajungă într-o asemenea situaţie, retragerea aprobării 

auditorului financiar.     

Odată instituită această măsură, Banca Naţională va solicita societăţii bancare 

elaborarea şi aprobarea unui plan de redresare a activităţii în cadrul căruia vor trebui 

menţionate şi detaliate măsurile şi acţiunile ce vor fi întreprinse în perioada următoare pentru a 

se asigura administrarea în mod adecvat a riscurilor la care este supusă societatea bancară, 

respectiv pentru a înlătura deficienţele constatate, stabilindu-se inclusiv termene clare până la 

care trebuie implementate aceste măsuri.                    

Spre deosebire de supravegherea specială, în cazul administrării speciale, dat fiind 

semnificaţia acestei măsuri care vine să sublinieze situaţia dificilă în care se află societatea 

bancară, administratorul special numit de Banca Naţională va prelua efectiv conducerea 

societăţii bancare, ocazie cu care organele de conducere şi supraveghere vor înceta de drept. 

OUG nr. 26/2010, introduce cu caracter de noutate o prevedere legală care dă posibilitatea 

Băncii Naţionale să numească ca administrator special mai multe persoane pentru a exercita 

împreună funcţia anterior menţionată. Cheltuielile specifice procedurii administrării speciale sunt 

suportate din patrimoniul societăţii bancare, cu excepţia situaţiei în care unul sau mai mulţi 

salariaţi ai Băncii Naţionale au fost numiţi administrator special, ocazie cu care cheltuielile cu 

retribuirea acestora revin Băncii Naţionale. Un alt aspect pe care l-am menţionat în cadrul 

prezentului capitol subliniază faptul că administratorul special şi persoanele angajate de către 

acesta nu răspund personal pentru prejudiciile pe care le pot cauza în exercitarea atribuţiilor 

specific, cu o excepţie, şi anume când se dovedeşte că au acţionat cu rea credinţă sau 

neglijenţă gravă. Cheltuielile de apărare specifice unui litigiu vor fi suportate de către Banca 

Naţională în toate cazurile în care administratorul special a acţionat cu bună credinţă.   



  

Anterior apariţiei OUG nr. 26/2010, Banca Naţională avea posibilitatea să suspende 

drepturile de vot ale acţionarilor societăţii bancare la momentul instituirii măsurii supravegherii 

speciale, spre deosebire de momentul actual când potrivit OUG nr. 99/2006 modificat prin OUG 

nr. 26/2010, funcţionarea adunării generale a societăţii bancare este suspendată de drept pe 

toată perioadă instituirii măsurii administrării speciale, cu excepţia situaţiei în care 

administratorul special convoacă adunarea generală fiind necesară adoptarea unei decizii de 

majorare, diminuare a capitalului social, respectiv limitare sau ridicare a dreptului de 

preemţiune al acţionarilor la subscrierea unor noi acţiuni. Cu această ocazie, ordinea de zi este 

stabilită de administratorul special, adunarea generală nu are posibilitatea să schimbe ordinea 

de zi ce face obiectul convocatorului. Rolul administratorului special în cadrul procedurii este de 

a conserva valoarea activelor societăţii bancare, de a maximiza încasarea creanţelor pe care le 

are societatea bancară, respectiv de a identifica soluţii care să asigure posibilitatea de redresare 

a situaţiei financiare a societăţii bancare. În cadrul acestui capitol sunt prezentate măsurile pe 

care le poate întreprinde administratorul special în cadrul procedurii, respectiv redresarea 

societăţii bancare, restructurarea activităţii societăţii bancare şi în ultimul caz, declanşarea 

procedurii falimentului.  

În finalul capitolului sunt prezentate principiile care caracterizează măsura lichidării 

societăţii bancare, ocazie cu care sunt analizate inclusiv efectele specifice acestei proceduri. 

Scopul operaţiunilor de lichidare a societăţii bancare, similar societăţii comerciale, este 

reprezentat de prefacerea bunurilor în bani şi achitarea tuturor datoriilor, urmând ca activul net 

să fie repartizat acţionarilor. În cazul societăţilor bancare, potrivit prevederilor legale, lichidator 

nu poate fi decât Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar.      

 

Capitolul VII al lucrarii este intitulat ,,Falimentul societăţii bancare,,. În cadrul 

acestui capitol sunt analizate pe larg problemele specifice procedurii falimentului bancar, 

menţionându-se aspectele particulare ale procedurii în raport cu dreptul comun reprezentat de 

Legea nr. 85/2006. În acest capitol sunt prezentate inclusiv modificările recente care au fost 

aduse materiei falimentului bancar ca urmare a apariţiei OUG nr. 37/2010 care a modificat OG 

nr. 10/2004. Capitolul debutează cu o analiză introductivă în cadrul căreia este prezentată 

evoluţia reglementării falimentului bancar, plecându-se de la Legea nr. 64/1995, analizându-se 

prevederile Legii nr. 83/1998 privind prima reglementare specifică falimentului băncilor şi 

terminând cu OG nr. 10/2004. Analiza ce face obiectul prezentului capitol acoperă inclusiv 

noţiunea, caracterele, precum şi sfera de aplicare a falimentului societăţii bancare.     

  Analizând prevederile OG nr. 10/2004, inclusiv modificările recente aduse de OUG nr. 

37/2010, sunt prezentate în detaliu condiţiile care stau la baza deschiderii procedurii 

falimentului bancar. Potrivit art. 13 din OUG nr. 10/2004, orice creditor care are o creanţă certă, 

lichidă şi exigibilă are dreptul să introducă la tribunal o cerere de deschidere a procedurii 



  

falimentului împotriva unei societăţi bancare care nu şi-a onorat obligaţiile de plată în termen de 

7 zile de la scadenţă. O altă situaţie care poate întemeia admiterea unei cereri de deschidere a 

procedurii falimentului constă în situaţia în care indicatorul de solvabilitate al societăţii bancare 

înregistrează 2%, ocazie cu care se prezumă situaţia de insolvenţă a societăţii bancare. Aşa 

cum am afirmat, retragerea autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţională constituie un 

alt motiv care determină deschiderea procedurii falimentului societăţii bancare. Cu caracter de 

noutate, OUG nr. 37/2010 a introdus o condiţie suplimentară pe care trebuie să o parcurgă 

creditorii înainte de a solicita deschiderea procedurii falimentului. Astfel, aceştia au obligaţia ca 

în prelabil formulării cererii privind deschiderea procedurii să obţină aprobarea prealabilă a 

Băncii Naţionale. 

Potrivit procedurii insolvenţei de drept comun, astfel cum este reglementată de Legea 

nr. 85/2006, în cadrul prezentei lucrări sunt prezentaţi participanţii la procedura falimentului 

societăţii bancare, analizându-se în detaliu atribuţiile specifice acestora în desfăşurarea 

procedurii. Cu această ocazie sunt prezentate aspectele particulare specifice materiei 

falimentului bancar în raport cu procedura de drept comun, arătându-se faptul că procedura 

falimentului bancar nu dă posibilitatea societăţii bancare să solicite reorganizarea în cadrul 

procedurii.  

La nivelul a mai multor secţiuni din cadrul acestui capitol sunt prezentate etapele 

specifice procedurii falimentului bancar, începând cu deschiderea procedurii ca urmare a 

admiterii de către instanţa de judecată a cererii formulate de creditorii societăţii bancare sau a 

Băncii Naţionale, continuându-se cu procedura lichidării averii societăţii bancare în cadrul 

falimentului, urmând ca în final să se analizeze efectele juridice specifice închiderii procedurii 

falimentului societăţii bancare.  

În cadrul acestui capitol sunt prezentate principalele modalităţi de lichidare a averii 

societăţii bancare aflată în faliment, fiind analizate tranzacţiile privind cumpărarea de active şi 

asumarea de pasive de către alte societăţi bancare,  vânzarea de bunuri aflate în patrimoniul 

societăţii bancare supusă procedurii falimentului, precum şi a altor tehnici de realizare a 

activelor, cum sunt cesiunea de creanţă, novaţia. 

O secţiune distinctă este alocată modalităţii de distribuire a sumelor de bani rezultate din 

lichidarea bunurilor aflate în patrimoniul societăţii bancare. Cu această ocazie am prezentat 

noua abordare a legiuitorului în ceea ce priveşte ordinea de distribuire a sumelor de bani 

rezultate din procesul de lichidare, astfel cum a fost consfiinţită prin OUG nr. 37/2010, în sensul 

că atât deponenţii garantaţi, cât şi Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar, urmează 

să fie îndestulaţi prioritar în raport cu celelalte categorii de creditori.   

În analiza falimentului societăţii bancare sunt evidenţiate în mod distinct particularităţile 

specifice falimentului sucursalelor din România ale societăţii bancare dintr-un stat membru. 

Legiuitorul în cadrul OG nr. 10/2004 a consacrat un capitol distinct reglementării procedurii 



  

falimentului sucursalelor din România ale societăţilor bancare care îşi au sediul în statele 

membre ale UE.   

Capitolul VIII este intitulat ,,scurte consideraţii cu privire la acordul Basel”. În 

cadrul acestui capitol în mod sintetic am subliniat rolul şi importanţa principiilor care stau la 

baza acordului Basel în ceea ce priveşte activitatea sistemului bancar. Am prezentat totodată 

inclusiv obiectivele şi etapele caracteristice care au stat la baza implementării la nivel naţional al 

principiilor acordului Basel II.  

În cadrul ultimului capitol din prezenta lucrare am prezentat şi argumentat 

concluziile care se desprind din analiza instituţiilor care definesc regimul juridic al societăţii 

bancare, ocazie cu care am subliniat necesitatea de a se lua în discuţie şi analiza oportunitatea 

implementării mai multor propuneri de lege ferenda.  

 

În legătură cu propunerile de lege ferenda se impun a fi menţionate următoarele: 

1. Datorită importanţei activităţii societăţii bancare şi a efectelor nemijlocite pe care le 

poate avea la nivelul întregii economii, din dorinţa asigurării unui management prudent şi 

sănătos şi a existenței unui control eficient asupra acestuia, realizat de către organele statutare 

ale societăţii bancare, apreciem că legiuitorul ar trebui să aibă în vedere la nivelul unei viitoare 

reglementări limitarea posibilităţii societăţilor bancare de a fi administrate în sistem unitar, 

lăsându-le posibilitatea de a fi administrate exclusiv în sistem dualist. Sistemul dualist se 

recomandă datorită eficienţei de care a dat dovadă la nivelul corporaţiilor, bazat fiind pe o 

delimitare clară între atribuțiile organelor de supraveghere şi ale organelor de conducere, motiv 

pentru care principalele societăţi bancare din România au implementat administrarea în sistem 

dualist. Ca soluţie alternativă, în raport de propunerea anterior enunţată, în cazul în care se 

apreciază oportun păstratea opţiunii ca societatea bancară să aibă posibilitatea de a fi 

administrată în ambele sisteme, unitar, respectiv dualist, lăsându-le acţionarilor libertatea de a 

alege modalitatea de administrare în funcţie de interesele specifice, astfel cum se întâmplă în 

prezent, apreciem că ar trebui realizată la nivel normativ o redefinire a regimului juridic al 

organelor de administrare în cadrul sistemului unitar, în sensul de a fi delimitate cele două 

funcţii pe care le exercită în prezent consiliul de administraţie, respectiv supravegherea şi 

managementul. Astfel, considerăm că ar trebui promovat principiul administrării dublu etajate, 

care presupune dobândirea unei autonomii şi a unei diferenţierii statutare a funcţiilor executive, 

care urmează să exercite atribuţiile exclusiv în cadrul unui consiliu managerial, de cele de 

supraveghere, care urmează să aibă exclusiv atribuţii de cenzură a managerilor şi de stabilire a 

politicii strategice a societăţii bancare, exercitate la nivelul unui consiliul de supraveghere. Mai 

mult, spre deosebire de societățile comerciale de capitaluri unde legiuitorul lasă la latitudinea 

acționarilor de a numi un administrator independent în cadrul consilului de administrație, în 

cazul societății bancare participarea a cel puțin unui membru independent în cadrul consiliului ar 



  

trebuie să fie obligatorie, devenind regulă. Tot în acest context, considerăm oportun existenţa 

unui cadrul legal prin care legiutiorul să stabilească regimul juridic al comitetului director sau 

executiv, aşa cum a făcut în ceea ce priveşte comitetul de audit, asigurându-i acestuia nu numai 

atribuţii de consultare a consiliului de administraţie, ci mai mult, conferindu-i atribuţii şi 

mecanisme statutare care să-i asigure posibilitatea de a-şi exercita în mod eficient atribuţiile de 

management. Aşa cum am menţionat în cadrul prezentei lucrări, analizând structura statutară a 

societăţilor bancare din România, am constatat că marea majoritate a societăţilor bancare 

administrate în sistem unitar sunt conduse de către manageri care îşi desfăşoară activitatea 

într-un cadru formal şi colegial, respectiv în comitetul executiv sau comitetul directorilor, 

comitet a cărei reglementare se limitează la regulamentul intern de organizare şi funcţionare.             

În condiţiile în care în desfășurarea activității societăţilor bancare a fost identificată necesitatea 

şi utilitatea existenței unui asemenea comitet, care în opinia noastră a dobândit valenţele unui 

organ statutar, legiuitorul ar trebui să manifeste preocupare în a reglementa şi defini regimul 

juridic al acestui organism colectiv.  

2. Plecând de la premisa că s-ar îmbrăţişa opinia anterior exprimată, potrivit căreia 

societăţile bancare ar putea fi administrate numai în sistem dualist, din dorinţa asigurării unei 

celerități şi a flexibilizării cadrului instituţional al societăţii bancare, apreciem util ca numai 

membrii comitetului de supraveghere, organe statutare neexecutive ale societăţii bancare, să 

facă obiectul autorizării Băncii Naţionale, urmând ca în considerarea calităţii profesionale şi a 

expertizei acestora, acest comitet să aibă libertatea de a-şi numi managementul fără a mai fi 

necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale. În acest sens, considerăm că o simplă notificare 

ulterioară numirii acestora realizată către Banca Naţională, similar procedurii din prezent pentru 

persoanele care asigură conducerea sucursalelor şi agenţiilor societăţii bancare, s-ar dovedi 

suficientă şi mai ales eficientă, dând posibilitatea Băncii Naţionale să îşi exprime punctul de 

vedere în cazul în care unul dintre directori nu îndeplineşte criteriile care să asigure un 

management prudent şi sănătos care să răspundă nevoilor şi complexităţii activităţii societăţii 

bancare.  

3. Adoptarea şi utilizarea la nivelul societăţilor bancare a Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS) astfel încât să înceteze situaţia din prezent în care societăţile 

bancare, filiale ale societăţilor bancare europene, întocmesc situaţiile atât în conformitate cu 

prevederile contabilităţii româneşti, conform Ordinului BNR nr. 13/2008, cât şi conform 

standardelor internaţionale, standarde folosite la nivel de grup.  

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară asigură atât acţionarilor, 

investitorilor, dar şi autorităţilor publice cu atribuţii în supravegherea şi reglementarea 

respectivelor pieţe, informaţii acurate, de o calitate adecvată, credibile şi comparabile cu ale 

celorlate economii dezvoltate. Dintre neajunsurile pe care le înregistrează neimplementarea 

acestor standarde internaţionale de raportare trebuie subliniate regulile necorespunzătoare 



  

referitoare la amortizarea activelor, reflectarea exacerbată a provizioanelor de risc, posibilitatea 

înregistrării veniturilor din surse nesigure, toate acestea putând ascunde uneori pierderi. Un alt 

element de diferenţiere care vine în contradicţie cu mecansimele IFRS îl reprezintă 

neacceptarea consolidării în valută a activelor, inclusiv a creanţelor. În ultima perioadă am 

sesizat o oarecare preocupare la nivelul Băncii Naţionale în a implementa în cadrul sistemului 

bancar românesc principiile IFRS, fiind promovate mici demersuri în acest sens, însă apreciem 

că ar trebui stabilit un calendar cu termene clar definite şi implementabile într-un termen cât 

mai scurt.  

4. În ceea ce priveşte atribuţiile Băncii Naţionale în constituirea şi funcţionarea 

societăţii bancare, considerăm că ar trebui redefinit acest rol prin implementarea unei proceduri 

care să nu mai fie în doi timpi, respectiv aprobare constituire, respectiv autorizare funcţionare. 

În acest sens, ar trebui stabilită numai o singură fază care să dea posibilitatea Băncii Naţionale 

să cenzureze şi să se asigure că societatea bancară ce urmează a fi înfiinţată corespunde 

nevoilor şi rigorilor reglementate la nivel normativ.  

5. În considerarea importanţei pe care o are protejarea drepturilor deponenţilor 

societăţilor bancare, potrivit principiului simetriei, ar trebui reglementat caracterul de titlu 

executoriu al contractului de depozit, similar contractului de credit, unde legiuitorul a apreciat 

oportun a-i statua un regim juridic derogator de la materia înscrisurilor. Instituirea caracterului 

executoriu al contractului de depozit, respectiv al certificatului de depozit, ar asigura o încredere 

şi siguranţă suplimentară clienţilor societăţilor bancare.  

6. Considerăm nefericită soluţia adoptată în prezent de legiuitorul român în domeniul 

protecţiei consumatorilor, în sensul de a da competenţă materială Autorităţii privind Protecţia 

Consumatorilor în a gestiona aceasta materie, dat fiind faptul că această autoritate nu are 

expertiza necesară să înţeleagă care sunt particularităţile şi nevoile acestei pieţe. Suntem de 

acord cu faptul că persoana fizică, client al societăţii bancare, trebuie protejată, însă trebuie 

identificat un echilibru între nevoia de a proteja clientul, persoană fizică, şi asigurarea 

predictibilităţii activităţii unei societăţi bancare. Un exemplu de actualitate în acest sens îl 

reprezintă proiectul actului normativ care urmează să transpună la nivel naţional directiva 

privind creditul de consum, unde legiuitorul român a decis să aibă o abordare extensivă, pe 

alocuri exhaustivă, în raport cu obligaţiile prevazute de reglementarea comunitară. Cu titlu de 

lege ferenda, apreciem că acest domeniu ar trebui să fie gestionat de Banca Naţională, aşa cum 

a făcut-o cel puţin la nivel informal în perioada post-decembristă, ocazie cu care s-ar putea 

dezvolta în interiorul acesteia o structură specializată în acest domeniu.  

7. Din dorinţa diminuării litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care părţile 

sunt persoane fizice şi instituţiile de credit, apreciem necesar a se analiza oportunitatea 

înfiinţării la nivelul sistemului bancar a instituţiei mediatorului bancar, aşa cum se întâmplă şi în 

alte state ale Uniunii Europene. Analizând caracteristicile instituţiei mediatorului bancar în 



  

Uniunea Europeană, constam că la nivel naţional pot fi identificate două opţiuni ce pot fi 

implementate. O primă opinie are în vedere înfiinţarea unei instituţii voluntare, privată şi 

independentă, organizată şi funcţionând în baza OG nr. 26/200017, la care să participe 

instituţiile de credit interesate, urmând ca acestea să asigure şi finanţarea acestei instituţii prin 

contribuţii anuale în funcţie de cota de piaţă a fiecăreia. Supravegherea şi conducerea acestei 

instituţii ar trebui asigurată de către un Consiliu de Încredere care are ca scop atât numirea 

mediatorului bancar, cât şi asigurarea independenţei acestei instituţii, din componenţa căruia să 

facă parte reprezentanţi ai instituţiilor de credit participante, reprezentanţi ai ANPC şi Băncii 

Naţionale, precum şi un Consiliu Director care să aibă exclusiv atribuţii administrative.             

A doua opţiune constă într-o instituţie a mediatorului bancar obligatorie, publică şi 

independentă. Această instituţie ar trebui să fie rezultatul voinţei legiuitorului, având caracter 

obligatoriu pentru toate instituţiile de credit, nelimitându-se doar la cele participante cum se 

întâmplă în prima situaţie prezentată.  

8. Având în vedere faptul că Banca Naţională gestionează la nivel intern un registru al 

instituţiilor de credit având ca scop asigurarea publicităţii regimului juridic al acestora în raport 

cu terţii, consideram că ar trebui analizată sustenabilitatea soluţiei potrivit careia instituţiile de 

credit nu ar mai trebui să se înregistreze in Registrul Comerţului, fiind suficientă înscrierea 

acestora in registrul instituţiilor de credit, moment în raport de care societatea bancară să 

dobandească inclusiv personalitate juridică.   

9. Aşa cum am mentionat în cuprinsul lucrării, societatea bancară are anumite restricţii 

legale care limitează posibilitatea acesteia de a dobândi participaţii în cadrul altor societăţi 

comerciale. In contextul crizei pe care o parcurge România, când foarte mulţi clienţi ai 

societăţilor bancare, persoane juridice, au intrat in procedura insolvenţei sau se confruntă cu 

dificultăţi financiare majore, consider că aceste condiţii trebuie relaxate, regândite într-un mod 

inteligent, astfel încât societatea bancară să aibă posibilitatea de a dobândi participaţii 

majoritare în cadrul societăţilor comerciale aflate in dificultate, fapt care i-ar permite acesteia sa 

numeasca cel puţin un specialist în managementul acestora şi să influenţeze administrarea 

acestora, ocazie cu care s-ar maximiza şansa de a se ameliora situaţia financiară şi implicit de a-

şi recupera creditele acordate. În acest sens, trebuie gândit un mecanism care sa oblige 

societatea bancară sa-şi înstrăineze participaţia la momentul recuperării creditelor.  

10. La momentul in care se va modifica OUG nr. 99/2006 în viitor, apreciem necesar ca 

legiuitorul, aşa cum a încercat într-o manieră neconvingătoare în Legea nr. 58/1998, să 

definească şi să stabilească regimul juridic al principalelor contracte specifice activităţii bancare, 

cu prioritate contractul de credit şi contractul de depozit. Este drept şi salutar, în acelaşi timp, 

că legiuitorul în noul cod civil a apreciat oportun să reglementeze câteva contracte specifice 

                                            
17 OG nr. 26/2000 reglementează regimul juridic al asociaţiilor şi fundaţiilor, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 39/2000  



  

domeniului bancar, dându-le pentru prima dată un caracter numit, însă considerăm că această 

iniţiativă nu reprezintă decât o primă fază în cadrul acestui proiect, care ar trebui să fie mult 

mai amplu şi de substanţă. 

 

 

 

Drd. Istratescu Eduard Ion
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