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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pe data de 23 martie a fost publicată 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 25 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. 
 
Principalele modificări aduse de 
această Ordonanţă sunt următoarele: 
 
Instituţiile de credit se pot angaja în 
operaţiuni de administrare a 
patrimoniului constând în bunuri 
mobile şi imobile aflate în proprietatea 
lor, dar neafectate desfăşurării 
activităţilor financiare, fără ca limitările 
din art. 21 să le mai fie aplicabile 
acestor operaţiuni.  
 
Reglementarea noţiunilor de “achiziţie 
propusă” şi “achizitor potenţial”. 
Prevederile referitoare la persoanele 
care intenţionează să dobândească o 
participaţie calificată într-o instituţie de 
credit, persoană juridică română, sunt 
înlocuite de prevederi referitoare la 
achiziţia propusă si achizitorul 
potenţial. 
 
Orice achizitor potenţial trebuie să 
notifice în prealabil, în scris, BNR în 
legătură cu orice achiziţie propusă. 
Achizitorii potenţiali vor fi evaluaţi în 
baza unor noi criterii, precum: 
• reputaţia, integritatea şi 

competenţa profesională a 
achizitorului potenţial; 

• soliditatea financiară a acestuia; 
• reputaţia şi experienţa 

persoanelor care vor exercita 
responsabilităţi de administrare 
sau conducere a instituţiei de 
credit ca rezultat al achiziţiei 
propuse;  

• capacitatea instituţiei de credit 
de a respecta cerinţele 
prudenţiale şi în special cerinţa 
ca grupul din care face parte să 
aibă o structură care să permită 
o supraveghere eficientă; 

• existenţa unor motive rezonabile 
de a suspecta că, în ceea ce 
priveşte achiziţia propusă, este 
sau a fost săvârşită o infracţiune 
sau o tentativă a infracţiunii de 
spălare de bani sau de finanţare 
a terorismului. 

 
BNR va realiza evaluarea achizitorului 
potenţial în termen de cel mult 60 de 

zile lucrătoare de la data 
confirmării scrise a primirii 
notificării achiziţiei propuse, 
însoţită de toate documentele 
cerute de reglementările 
aplicabile. În cazul în care BNR 
solicită informaţii suplimentare, 
acest termen de 60 de zile 
poate fi suspendat pentru 
perioade determinate.   
 
Ordonanţa instituie obligaţia de 
a supune aprobării BNR, înainte 
de data începerii exercitării 
responsabilităţilor, persoanele 
ce ocupă alte funcţii de 
conducere în cadrul instituţiei de 
credit (administrarea şi controlul 
riscului, audit intern, 
conformitate, trezorerie, 
creditare etc.). Ca dispoziţie 
tranzitorie, Ordonanţa prevede 
că instituţiile de credit, persoane 
juridice române, şi sucursalele 
din România ale instituţiilor de 
credit din state terţe trebuie ca  
în termen de maximum şase 
luni de la intrarea în vigoare a 
acestei ordonanţe să obţină 
aprobarea BNR pentru 
persoanele cu astfel de funcţii. 
Acest termen poate fi prelungit 
pentru motive justificate, o 
singură dată,dar nu mai mult de 
trei luni de zile.  
 
Administratorii, directorii, 
membrii consiliului de 
supraveghere sau ai 
directoratului au obligaţia să 
exercite efectiv 
responsabilităţile de 
administrare şi conducere care 
le revin. 
 
Directorii sau membrii 
directoratului pot îndeplini alte 
funcţii în cadrul entităţilor aflate 
în acelaşi perimetru de 
consolidare prudenţială cu 
instituţia de credit.   
 
S-au modificat de asemenea 
termenele şi modalitatea de 
calcul a termenelor în care BNR 
va hotărî cu privire la cererea de 
autorizare a unei instituţii de 
credit. Termenul în care BNR 
hotărăşte cu privire la acordarea 
autorizaţiei de funcţionare a fost  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scurtat cu o lună, fiind acum de 
maximum trei luni de zile.   
 
Sancţiunile ce puteau fi dispuse până 
în prezent cu privire la persoanele ce 
ocupau funcţii de conducere a 
instituţiei de credit sau a sucursalei 
unei instituţii de credit dintr-un stat terţ 
vor putea fi aplicate şi în cazul 
persoanelor ce exercită conducerea 
compartimentelor de administrarea şi 
controlul riscului, audit intern, 
conformitate, trezorerie, creditare.  
 
Garantarea creanţelor din creditele 
acordate de băncile de economisire şi 
creditare în domeniul locativ se va 
realiza conform reglementărilor BNR. 
 
Cererile de autorizare şi notificările de 
achiziţii propuse aflate în curs de 
soluţionare la data intrării în vigoare a 
acestui act urmează regimul juridic 
aplicabil la data depunerii lor.  
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
179/23.03.2098] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi puteţi 
contacta pe Sorin David, pe Dan 
Dascălu, pe Luiza Tomescu, pe Anda 
Rojanschi sau pe Laura Toncescu. 
  


