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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. D&B David si Baias si 
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 Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului („Ordonanţa 
bancară”) şi a altor acte normative 
(denumită în continuare 
„Ordonanţa”). 
 
Ordonanţa aduce modificări şi 
completări dispoziţiilor Ordonanţei 
bancare, dintre care cele mai 
importante au în vedere următoarele 
aspecte: 
 

- Toate prevederile Ordonanţei 
bancare privind instituţiile 
emitente de monedă 
electronică sunt abrogate 
începând cu data de 30 aprilie 
2011. 

- Activităţile pe care le pot 
desfăşura instituţiile de credit 
sunt corelate terminologic cu 
legislaţia din domeniul 
serviciilor şi instituţiilor de 
plată.  

- Termenul în care Banca 
Naţională a României („BNR”) 
hotărăşte cu privire la 
acordarea autorizaţiei de 
funcţionare unei instituţii de 
credit a fost prelungit de la trei 
la patru luni.  

- În cazul în care persoanele 
care deţin participaţii calificate 
într-o instituţie de credit 
românească nu mai 
îndeplinesc condiţiile impuse 
de lege, BNR poate dispune, 
printre alte măsuri, şi 
instituirea administrării 
speciale a instituţiei de credit. 

- Prevederile care permiteau 
unor entităţi să se transforme 
în instituţii de credit au fost 
abrogate. 

 
Supraveghere consolidată 
 

- Este definită noţiunea de 
supraveghetor consolidant ca 
fiind autoritatea competentă 
cu exercitarea supravegherii 
pe bază consolidată a 
instituţiilor de credit-mamă la 
nivelul UE şi a instituţiilor de 
credit controlate de societăţi 

financiare holding-mamă 
la nivelul UE. 

- Este introdusă noţiunea 
de sucursală 
semnificativă, precum şi 
criteriile şi procedura pe 
baza cărora o sucursală a 
unei instituţii de credit 
poate fi considerată 
semnificativă. 

- BNR are competenţă 
decizională finală în 
privinţa desemnării unei 
sucursale din România a 
unei instituţii de credit 
dintr-un Stat Membru ca 
fiind sucursală 
semnificativă. 

- Ordonanţa reglementează 
procedura prin care BNR, 
în calitate de 
supraveghetor 
consolidant, cooperează 
cu alte autorităţi 
responsabile din State 
Membre în domeniul 
adecvării fondurilor 
proprii, al adecvării 
capitalului la riscuri şi al 
evaluării riscurilor, 
cadrului de administrare şi 
strategiilor şi proceselor 
implementate de 
instituţiile de credit. În 
acest sens, Ordonanţa 
reglementează: 

o Modalitatea de 
adoptare a unei 
decizii comune; 

o Procedura ce 
trebuie urmată în 
cazul în care nu se 
ajunge la o decizie 
comună; 

o Modalitatea de 
stabilire a unui 
colegiu de 
supraveghetori, 
atribuţiile şi 
funcţionarea 
acestuia; 

o Obligaţia de a 
participa la 
activităţile 
Comitetului 
Supraveghetorilor 
Bancari Europeni 
(„CEBS”) şi de a se 
conforma 
recomandărilor şi 



standardelor acestuia. 
- Colegiile de supraveghetori 

pot fi constituite şi în cazul 
instituţiilor de credit care au 
sucursale semnificative pe 
teritoriul altor State Membre, 
dar care nu fac parte dintr-un 
grup de consolidare. 

- Colegiile de supraveghetori 
sunt conduse de către 
supraveghetorul consolidant, 
respectiv de către autoritatea 
competentă din statul de 
origine al instituţiei de credit 
care deţine sucursale 
semnificative în alte State 
Membre. 

 
Administrare specială 
 

- Procedura de administrare 
specială a instituţiilor de credit 
a fost modificată în mod 
semnificativ, în special în 
ceea ce priveşte: 
o Situaţiile în care poate fi 

instituită administrarea 
specială. Marja de 
apreciere a BNR a fost 
extinsă semnificativ. Spre 
exemplu aceasta poate 
dispune instituirea 
administrării speciale 
dacă a constatat sau dacă 
este previzibilă o 
deteriorare semnificativă a 
indicatorilor prudenţiali şi 
de performanţă financiară, 
sau dacă operaţiunile 
instituţiei de credit pun în 
pericol stabilitatea ori 
nivelul fondurilor proprii 
ale acesteia, sau instituţia 
de credit înregistrează o 
criză de lichiditate care 
periclitează interesele 
deponenţilor sau ale 
creditorilor; 

o Administrarea specială va 
fi dispusă în mod 
obligatoriu dacă fondurile 
proprii ale unei instituţii de 
credit nu depăşesc 75% 
(spre deosebire de 
plafonul, anterior de 50%) 
din nivelul minim al 
cerinţelor de capital 
calculate potrivit legii; 

o Lărgirea atribuţiilor 
administratorului special; 

o Competenţele BNR; 
o Măsurile ce pot fi luate în 

cursul administrării 
speciale, condiţiile în care 
acestea pot fi luate şi 
regimul juridic al acestor 
măsuri; 

o Reducerea unor termene 
procedurale. 

 
Ordonanţa intră în vigoare la data 
publicării sale în Monitorul Oficial, 1 
aprilie 2010. Prin excepţie,  

- prevederile privind 
supravegherea 
consolidată intră în 
vigoare la data de 31 
octombrie 2010; 

- abrogarea dispoziţiilor 
actuale privind instituţiile 
emitente de monedă 
electronică intră în 
vigoare la data de 30 
aprilie 2011. 

 
 
 
[Sursa: Monitorul oficial nr. 208 din 1 
aprilie 2010] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă 
rugăm să-i contactaţi pe: Sorin 
David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


