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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. 37/2010 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2004 
privind falimentul instituţiilor de credit 
(„Ordonanţa 10/2004”) (denumită în 
continuare „Ordonanţa”). 
 
Un prim set de modificări are în 
vedere înlocuirea referirilor la Legea 
nr. 64/1995 privind procedura 
reorganizării judiciare şi a falimentului 
cu norme de trimitere la Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
În continuare, alte modificări 
importante privesc implicarea Băncii 
Naţionale a României („BNR”) în 
procedura falimentului instituţiei de 
credit, în particular următoarele 
aspecte: 
 

- Cererea privind deschiderea 
falimentului instituţiei de credit 
poate fi depusă numai ulterior 
obţinerii unei aprobări prealabile 
din partea BNR; 

 
- Instituţia de credit trebuie să 

solicite aprobarea prealabilă a 
BNR în 10 zile de la data la care 
a intervenit starea de insolvenţă. 
BNR se pronunţă în termen de 
10 zile, iar instituţia de credit 
este obligată să se adreseze 
tribunalului în 10 zile de la 
primirea aprobării pentru a fi 
supusă prevederilor Ordonanţei. 

 
- Creditorii care introduc o cerere 

de deschidere a procedurii de 
insolvenţă împotriva unei 
instituţii de credit vor face 
dovada obţinerii aprobării 
prealabile a BNR. BNR se 
pronunţă în termen de 10 zile de 
la primirea solicitării. 

 
- Eligibilitatea instituţiilor de credit 

cu care lichidatorul poate 
negocia transmiterea activelor şi 
pasivelor instituţiei de credit în 
lichidare va fi apreciată pe baza 
evaluării prealabile a BNR. 

 
 

- Ordinea de satisfacere a 
creanţelor a fost 
modificată, în sensul 
acordării unui rang 
superior creanţelor 
rezultate din depozitele 
garantate, inclusiv celor 
ale Fondului de Garantare 
a depozitelor în sistemul 
bancar, precum şi 
creanţelor izvorâte din 
raporturi de muncă. 

 
Ordonanţa intră în vigoare la 
data publicării sale în Monitorul 
Oficial, 28 aprilie 2010.  
 
 
 
[Sursa: Monitorul oficial nr. 278 din 
28 aprilie 2010] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


