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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. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A fost publicată Legea nr. 93/2009 
privind instituţiile financiare 
nebancare („IFN”), care înlocuieşte 
prevederile referitoare la IFN-uri din 
titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 
28/2006 privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 266/2006. 
Prezentăm în continuare 
principalele modificări:  
 
Legea clarifică situaţiile în care 
achiziţia portofoliilor de credite este 
considerată activitate de creditare 
cu titlu profesional şi cade sub 
incidenţa prevederilor sale. Astfel, 
instituţiile de credit, instituţiile 
financiare din alte state membre 
care beneficiază de procedura 
paşaportului european şi IFN sunt 
singurele care pot achiziţiona 
portofolii de credite în condiţiile mai 
sus menţionate, cu excepţia cazului 
în care:  

- creditele sunt încadrate în 
categoria pierdere; 

- portofoliile achiziţionate sunt 
afectate garantării emisiunii 
de instrumente financiare 
securitizate. 

 
Totodată, sunt clarificate câteva 
criterii în funcţie de care se va stabili 
dacă activităţile de creditare sunt 
desfăşurate cu titlu profesional, cum 
ar fi: 

- desfăşurarea acestora ca 
activităţi economice de sine 
stătătoare, orientate spre 
obţinerea de venituri cu 
caracter regulat; 

- existenţa unor structuri 
interne specializate care 
gestionează şi analizează 
aceste activităţi în mod 
distinct, pe baza unor reguli 
prestabilite, cu luarea în 
considerare a activităţilor de 
creditare la proiectarea 
bugetului IFN. 

 
Au fost introduse norme care 
reglementează obligaţia IFN de a 
păstra secretul profesional în relaţia 
cu clientela, precum şi situaţiile în 
care IFN sunt exceptate de la 
această obligaţie.  
 

Între activităţile de creditare ce 
pot fi desfăşurate de către IFN 
înscrise în Registrul General au 
fost introduse şi: 

- asumarea de 
angajamente de finanţare; 

- efectuarea de operaţiuni 
de schimb valutar 
aferente activităţile 
permise; 

- efectuarea de operaţiuni 
nefinanciare în mandat 
sau de comision aferente 
activităţilor necesare 
susţinerii funcţionării 
entităţilor din cadrului 
grupului IFN, numai în 
relaţie cu aceste entităţi; 

 
Conform noii legi, capitalul 
social minim al IFN care acordă 
credite ipotecare nu poate fi mai 
mic decât echivalentul în lei al 
sumei de 3.000.000 euro. 
Simultan, se abrogă prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 200/2002 privind 
societăţile de credit ipotecar.  
 
Banca Naţională a României 
(„BNR”) va transmite IFN 
documentul ce atestă înscrierea 
acestora în Registrul General în 
termen de 30 de zile de la data 
la care documentaţia depusă 
este completă şi 
corespunzătoare, faţă de 60 de 
zile anterior.  
 
A fost eliminată cerinţa pentru 
conducătorii şi administratorii 
IFN înscrise în Registrul Special 
de a avea studii superioare şi o 
experienţă de minimum doi ani 
într-un domeniu relevant, 
precum şi experienţă în 
domeniul financiar-contabil de 
minimum un an. Au fost în 
schimb introduse dispoziţii cu 
caracter general, referitoare la 
reputaţia şi experienţa acestor 
persoane. De asemenea, a 
dispărut obligaţia asigurării 
conducerii IFN înscrise în 
Registrul Special de către 
salariaţi ai IFN.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducătorii IFN vor putea avea 
atribuţii de conducere în cadrul altor 
instituţii de credit şi IFN din acelaşi 
grup.  
 
Fuziunea poate avea loc şi între IFN 
şi societăţi al căror obiect de 
activitate îl constituie desfăşurarea 
de activităţi auxiliare şi conexe, în 
sensul prezentei legi. De asemenea, 
IFN pot fuziona inclusiv cu instituţiile 
de credit emitente de monedă 
electronică.  
 
Se introduc anumite prevederi de 
protecţia consumatorului în 
documentaţia contractuală întocmită 
de IFN.  Astfel, IFN nu pot pretinde 
clienţilor dobânzi, penalităţi, 
comisioane ori alte costuri, dacă 
plata acestora nu este stipulată în 
contract.  
 
A fost introdus un capitol distinct în 
care sunt incriminate ca infracţiuni: 

- desfăşurarea de activităţi de 
creditare cu titlu profesional 
cu încălcarea condiţiilor 
prezentei legi, de către o 
persoană fizică sau juridică 
pe cont propriu sau în 
contul unei entităţi care nu 
este IFN; 

- utilizarea de către o 
persoană a unei denumiri 
specifice IFN; 

- încălcarea cu rea-credinţă 
sau împiedicarea cu intenţie 
a exercitării competenţelor 
de monitorizare şi 
supraveghere ale BNR.  

 
  
Pe data intrării în vigoare a acestei 
legi, titlul capitolului V din Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile 
de leasing se schimbă în 
„Organizarea şi funcţionarea 
societăţilor de leasing operaţional”. 
Prin urmare, organizarea şi 
funcţionarea societăţilor de leasing 
financiar sunt supuse prevederilor 
prezentei legi.  
 
Pe data intrării în vigoare a acestei 
legi se abrogă: 

- Legea nr. 240/2005 privind 
societăţile de microfinanţare 

- Titlul I al Părţii I din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
28/2006 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale.  

 
Legea intră în vigoare la data de 24 
aprilie 2009.  
 

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
259/21.04.2098] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi 
puteţi contacta pe Sorin David,  
pe Dan Dascălu, pe Luiza 
Tomescu, pe Anda Rojanschi 
sau pe Laura Toncescu.  


