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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

În Monitorul oficial nr. 685 din 12 
octombrie 2009 a fost publicată 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2009 privind 
serviciile de plată („Ordonanţa”). 
Documentul  implementează în 
legislaţia internă prevederile 
Directivei 2007/64/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului privind serviciile de 
plată în cadrul pieţei interne. 
 
Ordonanţa stabileşte cadrul în 
care anumite instituţii deja 
reglementate, precum instituţiile 
de credit sau instituţiile emitente 
de monedă electronică împreună 
cu instituţiile de plată vor putea să 
presteze servicii de plată, în 
sensul şi potrivit prevederilor 
acestei Ordonanţe. Serviciile de 
plată avute în vedere se referă, 
printre altele, la: 
- operaţiuni de plată prin 

intermediul unui card de plată 
sau dispozitiv similar; 

- emiterea sau acceptarea la 
plată a instrumentelor de 
plată; 

- efectuarea de operaţiuni de 
plată prin intermediul unor 
mijloace de telecomunicaţie, 
digitale sau informatice;  

- debitări directe etc.  
 
Ordonanţa defineşte noţiunea de 
„instituţie de plată” ca fiind 
persoana juridică ce va putea 
presta servicii de plată strict cu 
condiţia obţinerii unei autorizaţii în 
acest sens, acordată de Banca 
Naţională a României („BNR”), 
potrivit procedurii descrise în 
Ordonanţă.  
 
În vederea obţinerii autorizaţiei, 
instituţiile de plată trebuie să 
respecte anumite condiţii cu 
privire la nivelul capitalului iniţial, 
cadrul de administrare a activităţii 
de prestare de servicii de plată, 
persoanele responsabile cu 
conducerea şi administrarea 
activităţii, calitatea acţionarilor 
care deţin participaţii calificate etc.  
 
Instituţiile de plată pot presta şi 
alte activităţi în afara serviciilor de 
plată, precum: deschiderea de 

conturi de plăţi pentru clienţi, 
acordarea de credite, 
prestarea unor servicii 
operaţionale şi conexe legate 
de serviciile de plată sau 
administrarea sistemelor de 
plăţi.  
 
Cu privire la activitatea de 
creditare, Ordonanţa dispune 
că instituţiile de plată pot 
acorda credite legate de unele 
dintre serviciile de plată, doar 
cu respectarea anumitor 
condiţii, precum caracterul 
accesoriu al creditului, care să 
fie acordat exclusiv în 
legătură cu executarea unei 
operaţiuni de plată, sau 
rambursarea creditului în cel 
mult 12 luni de la acordare. 
 
În continuare, Ordonanţa 
prevede că activitatea de 
creditare desfăşurată de 
instituţiile de plată se 
realizează cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 93/2009 
privind instituţiile financiare 
nebancare („Legea IFN”).  
 
Ordonanţa consacră 
procedura „paşaportului 
european”, potrivit căreia 
instituţiile de plată autorizate 
într-un stat membru UE pot 
presta servicii de plată pe 
teritoriul României în baza 
unei notificări transmise către 
BNR.  
 
Ordonanţa introduce dispoziţii 
privind conţinutul obligatoriu al 
contractului-cadru dintre 
prestatorul şi utilizatorul 
serviciilor de plată, precum şi 
condiţiile în care acest 
document poate fi  
modificat sau denunţat de 
către părţi.  
 
Entităţile care prestează 
servicii de plată la data intrării 
în vigoare a Ordonanţei 
trebuie să solicite BNR 
autorizarea până la data de 
31 decembrie 2010, iar după 
data de 30 aprilie 2011 nu vor 



putea presta servicii de plată în lipsa 
unei autorizaţii. 
 
La data intrării în vigoare a 
Ordonanţei, următoarele acte 
normative se abrogă: 

- Ordonanţa Guvernului nr. 
6/2004 privind transferurile 
transfrontaliere; 

- art. 13 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 130/2000 
privind protecţia 
consumatorilor la încheierea 
şi executarea contractelor la 
distanţă.  

 
Prezenta ordonanţă intră în vigoare 
la data de 1 noiembrie 2009.  
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
685/12.10.2009] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin 
David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


