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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, 
transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare cu adresa nr. PL-x 671 din 19 octombrie 2015, înregistrată sub                  
nr. 4c-2/892, respectiv nr. 4c-1/279 din 20 octombrie 2015, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE                                                     PREŞEDINTE  
 

     Viorel ŞTEFAN                                                     Horia GRAMA 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
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          finanţe şi bănci     
        Nr. 4c-2/892 

                  Comisia pentru politică economică, 
                    reformă şi privatizare 
       Nr. 4c-1/279 

                                                                                                                                   
                                                                                                                         Nr. PL-x  671/2015 
                                                                                                                         Bucureşti, 03.11.2015            
                                                                                                           
 

    RAPORT COMUN 
     asupra  

proiectului de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii,  
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi 
a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, trimis 
cu adresa nr. PL-x 671 din 19 octombrie 2015, înregistrată sub nr. 4c-2/892, respectiv nr. 4c-1/279 din                  
20 octombrie  2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din                 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 



Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de Lege în şedinţa din                  
13 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 743 din 10 iulie 2015, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii 
şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului                  
nr. 4c-11/1267 din 27 octombrie 2015.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor                  
Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a  Directivei 82/891/CEE a                 
Consilului şi a Directivele 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE 
şi 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi                 
(UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene                  
Seria L 173, din 12 iunie 2014. 

Prin transpunerea Directivei 2014/59/UE se urmăreşte instituirea un regim care să pună la dispoziţia 
autorităţilor statelor membre un set de instrumente credibile pentru a interveni într-un stadiu incipient şi cu 
promptitudine în cazul unei instituţii neviabile sau în curs de a intra în dificultate, garantându-se astfel continuitatea 
funcţiilor financiare şi economice critice ale acesteia, reducând în acelaşi timp la minimum impactul situaţiei de 
dificultate a instituţiei asupra economiei şi a sistemului financiar. 

Sunt desemnate la nivel naţional autorităţile care vor exercita competenţele de rezoluţie, respectiv Banca 
Naţională a României pentru instituţiile de credit şi Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru firmele de investiţii. 

Totodată este desemnat Ministerul Finanţelor Publice în calitate de minister competent la nivel naţional, rolul 
şi nivelul de implicare al său fiind foarte clar stabilite, acesta devenind un factor decizional în procesul de redresare şi 
rezoluţie a instituţiilor supuse rezoluţiei, mai ales dacă sunt implicaţii fiscale sau cu impact sistemic. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor 
două Comisii au examinat proiectul de Lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în                 
şedinţa din 27 octombrie 2015. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat 
proiectul de Lege menţionat mai sus şi documentele care îl însoţesc în şedinţa din 3 noiembrie 2015.  
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Din numărul total de 33 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la 
dezbateri 32 deputaţi, iar din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
fost prezenţi la dezbateri 20 deputaţi.  

Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea 
proiectului de Lege, au participat, în calitate de invitaţi, din partea Băncii Naționale a României, domnul 
viceguvernator Bogdan Olteanu, doamna Popescu Beatrice, consilier - cabinet viceguvernator, domnul director Cristian 
Ștefan, domnul director Vonvea Emil, doamna director adjunct Răducănescu Veronica, doamna Dimonu Angela                  
- șef serviciu, domnul Sorin Sorescu - șef serviciu, domnul Adrian Dumitrescu - șef serviciu și doamna Elena Carabelea                  
- consilier juridic, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele 
Comisiei Naționale de Prognoză, doamna Oana Iacobescu - șef serviciu și domnul Băilă Adrian – expert. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,                  
cu majoritate de voturi (2 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul 
de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu amendamentele admise prezentate în Anexă, cu 
precizarea că restul structurilor proiectului de lege care nu au fost preluate în Anexă rămân nemodificate. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice.  
 
 

                          PREŞEDINTE                                                                                                         PREŞEDINTE                                
 

                          Viorel ŞTEFAN                                                                                                       Horia GRAMA   
 

 
                          SECRETAR                                                                                                                SECRETAR       
 

                     Mihai Aurel DONŢU                                                                                                             Cornel ITU     
   
 
                                   Şef serviciu 
                                Giorgiana Ene  

                 Consilier parlamentar                                                                                                                                         Consilier parlamentar 
                     Florentina Rădoi                                                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
la 

 proiectul de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul financiar 

 
Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 

1.  Art. 2 alin.(1) pct.33, 45 și 57 
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
... 
33. procedură de insolvenţă - procedura de 
insolvenţă colectivă care implică ridicarea 
parţială sau integrală a dreptului de 
administrare a unui debitor şi numirea unui 
lichidator sau a unui administrator, 
aplicabilă în mod normal instituţiilor în 
temeiul dreptului intern şi care este fie 
specifică instituţiilor în cauză, fie aplicabilă 
în general oricărei persoane fizice ori 
juridice; 
 
 
 
 
... 
45. instrumente de proprietate - acţiuni şi 
alte instrumente care conferă dreptul de 
proprietate, instrumente care sunt 
convertibile în sau dau dreptul de a 
achiziţiona acţiuni sau alte instrumente de 
proprietate, şi instrumente reprezentând 
interese în acţiuni sau în alte instrumente 
de proprietate; 
... 

Art. 2 alin.(1) pct.33, 45 și 57 
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele semnificaţii: 
 
... 
33. procedură de insolvenţă - procedura de 
insolvenţă colectivă care implică ridicarea parţială 
sau integrală a dreptului de administrare a unui 
debitor şi numirea unui lichidator sau a unui 
administrator, aplicabilă în mod normal instituţiilor 
în temeiul dreptului intern şi care este fie specifică 
instituţiilor în cauză, fie aplicabilă în general 
oricărei persoane fizice ori juridice; în Romania 
cadrul legal al procedurii de insolvență este 
reglementat de Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, respectiv de Legea nr. 151/2015 
privind procedura insolvenței persoanelor fizice. 
 
 
45. instrumente de proprietate - acţiuni şi alte 
instrumente de capital care conferă drept de 
proprietate, instrumente care sunt convertibile în sau 
dau dreptul de a achiziţiona acţiuni sau alte 
instrumente de capital, şi instrumente reprezentând 
interese în acţiuni sau în alte instrumente de 
capital care conferă drepturi de proprietate; 
... 
 

 Pct.33 - Completarea definiţiei, în 
sensul trimiterii explicite la procedurile 
de insolvență reglementate în dreptul 
românesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pct. 45 - Pentru clarificarea textului  
 
 
 
 
 
 
Pct.57 - Modificare necesară din 
considerente de tehnică legislativă.  
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
 
57. schemă de garantare a depozitelor - 
schemă de garantare a depozitelor oficial 
recunoscută pe teritoriul României potrivit 
dispoziţiilor Legii nr..../...privind schemele 
de garantare a depozitelor ori, după caz, 
schemă de garantare a depozitelor oficial 
recunoscută pe teritoriul altui stat membru 
în conformitate cu legislaţia naţională care 
transpune prevederile art. 4 din Directiva 
2014/49/UE privind schemele de garantare 
a depozitelor; 

 
57. schemă de garantare a depozitelor - schemă de 
garantare a depozitelor oficial recunoscută pe 
teritoriul României potrivit dispoziţiilor legislației 
privind schemele de garantare a depozitelor ori, 
după caz, schemă de garantare a depozitelor oficial 
recunoscută pe teritoriul altui stat membru în 
conformitate cu legislaţia naţională care transpune 
prevederile art. 4 din Directiva 2014/49/UE privind 
schemele de garantare a depozitelor; 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Art. 2 alin.(2) 
(2) În aplicarea prezentei legi, termenii şi 
expresiile: 
..... 
b) deponent, depozit eligibil şi depozit 
acoperit au înţelesul prevăzut de Legea 
nr.... privind schemele de garantare a 
depozitelor ori, după caz, de legislaţia altui 
stat membru care transpune Directiva 
2014/49/UE. 

Art. 2 alin.(2) lit.b) 
(2) În aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile: 
..... 
 
b) deponent, depozit eligibil şi depozit acoperit au 
înţelesul prevăzut de legislația privind schemele de 
garantare a depozitelor ori, după caz, de legislaţia 
altui stat membru care transpune Directiva 
2014/49/UE. 

Modificare necesară din considerente 
de tehnică legislativă 

3.  Art. 7  
Deciziile adoptate de Banca Naţională a 
României şi de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară potrivit prezentei legi, iau în 
considerare impactul potenţial asupra 
tuturor statelor membre în care instituţia de 
credit, firma de investiții sau grupul îşi 
desfăşoară activitatea, astfel încât să fie 
reduse la minimum efectele negative socio-
economice şi asupra stabilităţii financiare în 
statele membre respective. 

Art. 7 
(1) Deciziile adoptate de Banca Naţională a 
României sau, după caz, de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, în baza prezentei legi iau 
în considerare impactul potenţial asupra tuturor 
statelor membre în care instituţia de credit, firma de 
investiții sau grupul îşi desfăşoară activitatea, astfel 
încât să fie reduse la minimum efectele negative 
socio-economice şi asupra stabilităţii financiare în 
statele membre respective. 
 
(2) Instrumentele de rezoluție ocrotesc interesul 
public de apărare a stabilității financiare și se 
aplică atunci când sunt necesare pentru atingerea 

Pentru acuratețea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Completare necesară pentru 
clarificarea considerentelor de ordine 
publică care stau la baza aplicării 
instrumentelor de rezoluție). 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
obiectivelor rezolutiei, respectiv când instituția 
nu poate fi lichidată în conformitate cu 
procedura obișnuită de insolvență, deoarece acest 
lucru ar putea destabiliza sistemul financiar. 

4.  Art. 8 
Membrii Consiliului de administraţie al 
Băncii Naţionale a României, membrii 
Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară, şi personalul acestora 
însărcinat să exercite atribuţii în baza 
prezentei legi răspund civil pentru 
îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu 
rea-credință sau neglijență gravă a 
acestor atribuții. 

Art. 8  
Dispozițiile art.25 alin.(3) şi (4) din Legea 
nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a 
României sunt aplicabile în mod corespunzător 
în ceea ce privește regimul răspunderii autorității 
de rezoluție,  a personalului său și a oricărei 
persoane care acționează conform legii sub 
controlul acestei autorități pentru exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de prezenta lege. 

Pentru consecvență legislativă – 
aplicarea unui regim juridic identic cu 
cel aplicabil în cazul exercitării 
atribuțiilor de supraveghere prudențială 
pentru toate persoanele implicate în 
activitatea de rezoluție. 
 
 

5.  Art. 10. - (1) Prin excepție de la dispoziţiile  
art.13 - 84, având în vedere elementele 
prevăzute la  art.1 alin.(2), precum şi 
evaluarea impactului pe care situaţia de 
dificultate majoră a unei instituţii de credit 
şi lichidarea sa ulterioară prin procedurile 
obişnuite de insolvenţă l-ar putea avea 
asupra pieţelor financiare, asupra altor 
instituţii, asupra condiţiilor de finanţare şi 
asupra economiei per ansamblu, precum şi 
potenţialele efecte negative semnificative 
generate de situaţia de dificultate majoră a 
instituţiei de credit, Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate 
competentă şi autoritate de rezoluţie, poate 
stabili cerinţe simplificate privind planul de 
redresare şi planul de rezoluţie al respectivei 
entităţi, în ceea ce priveşte: 

Art. 10. - (1) Prin excepție de la dispoziţiile  art.13 - 
84, având în vedere elementele prevăzute la  art.1 
alin.(2), precum şi evaluarea impactului pe care 
situaţia de dificultate majoră a unei instituţii de 
credit şi lichidarea sa ulterioară prin procedurile  de 
insolvenţă l-ar putea avea asupra pieţelor financiare, 
asupra altor instituţii, asupra condiţiilor de finanţare 
şi asupra economiei per ansamblu, precum şi 
potenţialele efecte negative semnificative generate 
de situaţia de dificultate majoră a instituţiei de 
credit, Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate competentă şi autoritate de rezoluţie, poate 
stabili cerinţe simplificate privind planul de 
redresare şi planul de rezoluţie al respectivei entităţi, 
în ceea ce priveşte: 

Modificare pentru uniformizarea 
terminologiei. 

6.  Art.10 alin.(2) 
(2) Evaluarea de la  alin. (1) se va realiza, 
dacă este cazul, după consultarea cu 
autoritatea naţională macroprudenţială 

Art.10 alin.(2) 
(2) Evaluarea de la  alin. (1) se va realiza de către 
Banca Naţională a României, dacă este cazul, după 
consultarea cu autoritatea naţională 

Pentru clarificarea textului, conform 
expresiei definite.  
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
desemnată din România. macroprudenţială desemnată din România. 

7.  Art. 20 alin.(1) 
(1) Instituţiile de credit supuse obligaţiei de 
întocmire a planurilor de redresare în 
temeiul  art.13 şi art.27 - 29, trebuie să 
transmită planurile de redresare Băncii 
Naţionale a României, în calitate de 
autoritate competentă, pentru a fi evaluate. 

Art. 20 alin.(1) 
(1) Instituţiile de credit supuse obligaţiei de 
întocmire a planurilor de redresare în temeiul  art.13, 
27 și 29, trebuie să transmită planurile de redresare 
Băncii Naţionale a României, în calitate de 
autoritate competentă, pentru a fi evaluate. 

Pentru corectarea unei erori de 
redactare. 
 

8.  Art. 49 alin.(2) 
(2) Banca Naţională a României în calitate 
de autoritate de rezoluţie se consultă 
concomitent şi cu autorităţile de rezoluţie 
din jurisdicţiile în care sunt situate sucursale 
semnificative ale instituţiei de credit, în 
situaţia în care planul de rezoluţie este 
relevant pentru respectivele sucursale. 

Art. 49 alin.(2) 
(2) Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate de rezoluţie se consultă şi cu autorităţile 
de rezoluţie din jurisdicţiile în care sunt situate 
sucursale semnificative ale instituţiei de credit, în 
situaţia în care planul de rezoluţie este relevant 
pentru respectivele sucursale. 

Pentru acuratețea textului. 

9.  Art.49 alin.(3) 
(3) Planul de rezoluţie cuprinde acţiunile 
de rezoluţie pe care Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, le poate întreprinde atunci când 
instituţia de credit îndeplineşte condiţiile de 
declanşare a procedurii de rezoluţie. 

Art.49 alin.(3) 
(3) Planul de rezoluţie prevede acţiunile de rezoluţie 
pe care Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, le poate întreprinde atunci 
când instituţia de credit îndeplineşte condiţiile de 
declanşare a procedurii de rezoluţie. 

Pentru acuratețea textului. 

10.  Art. 50 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, identifică în planul 
de rezoluţie obstacolele majore în calea 
posibilităţii de soluţionare a entitatii şi, dacă 
este necesar şi proporţional, măsurile 
relevante pentru eliminarea obstacolelor, în 
conformitate cu  art.85 - 116. 

Art. 50 
Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 
de rezoluţie, identifică în planul de rezoluţie 
obstacolele majore în calea posibilităţii de 
soluţionare, în sensul art. 85 alin (3),  a entitatii şi, 
dacă este necesar şi proporţional, măsurile relevante 
pentru eliminarea obstacolelor, în conformitate cu  
art.85 - 116. 

Pentru claritatea textului, în scopul 
asigurării unei mai mari certitudini 
juridice cu privire la sensul expresiei 
„posibilitate de soluţionare”. 
 

11.  Art. 54 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, reevaluează şi, 
dacă este cazul, actualizează planurile de 
rezoluţie cel puţin anual şi după orice 

Art. 54 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, reevaluează şi, dacă este 
cazul, actualizează planurile de rezoluţie cel puţin 
anual şi după orice modificare semnificativă a 

Pentru claritatea  textului (în sarcina 
cui revine aprecierea aspectelor de 
ordin cantitativ/calitativ).  
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
modificare semnificativă a structurii 
organizatorice sau juridice, a activităţii sau 
a poziţiei financiare a instituţiei de credit 
care ar putea avea un impact semnificativ 
asupra eficacităţii planurilor de rezoluţie sau 
care ar impune o modificare a acestora. 

structurii organizatorice sau juridice, a activităţii sau 
a poziţiei financiare a instituţiei de credit care ar 
putea avea, în opinia Băncii Naţionale a României, 
în calitate de autoritate de rezoluţie, un impact 
semnificativ asupra eficacităţii planurilor de 
rezoluţie sau care ar impune o modificare a acestora. 

12.  Art.55 partea introductivă 
Fără a aduce atingere  art.9 - 12, Banca 
Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, prevede în planul de 
rezoluţie opţiuni de aplicare a 
instrumentelor de rezoluţie şi de exercitare a 
competenţelor de rezoluţie prevăzute în  
art.177 - 456 şi include următoarele 
elemente pentru care stabileşte valori 
concrete atunci când este adecvat şi posibil: 

Art.55 partea introductivă 
Fără a aduce atingere  art.9 - 12, Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluţie, 
prevede în planul de rezoluţie opţiuni de aplicare a 
instrumentelor de rezoluţie şi de exercitare a 
competenţelor de rezoluţie prevăzute în  art.177 - 
456 şi include următoarele elemente pentru care 
stabileşte valori concrete atunci când, în opinia sa, 
este adecvat şi posibil: 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
cantitativ/calitativ) 

13.  Art. 55. lit.e) și f) 
... 
e) o descriere detaliată a evaluării 
posibilităţii de soluţionare a entităţii, 
efectuată conform  art.50 şi art.85 - 87; 
f) o descriere a oricăror măsuri necesare 
conform  prevederilor art.92 - 98 pentru a 
aborda sau a înlătura obstacolele din calea 
posibilităţii de soluţionare, identificate în 
urma evaluării efectuate conform  art.85 - 
87; 

Art. 55. lit.e) și f) 
... 
e) o descriere detaliată a evaluării posibilităţii de 
soluţionare a entităţii, în sensul art.85 alin.(3), 
efectuată conform  art.50 şi art.85 - 87; 
f) o descriere a oricăror măsuri necesare conform  
prevederilor art.92 - 98 pentru a aborda sau a 
înlătura obstacolele din calea posibilităţii de 
soluţionare, în sensul art.85 alin.(3), identificate în 
urma evaluării efectuate conform  art.85 - 87; 

Pentru claritatea textului, în scopul 
asigurării unei mai mari certitudini 
juridice cu privire la sensul expresiei 
„posibilitate de soluţionare”. 

14.  Art. 57 alin.(1) 
(1) La solicitarea Băncii Naţionale a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, fiecare instituţie de credit 
persoană juridică română: 
a) cooperează la elaborarea planului de 
rezoluţie atât cât este necesar; 

Art. 57 alin.(1) lit. a) 
(1) La solicitarea Băncii Naţionale a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, fiecare instituţie 
de credit persoană juridică română: 
a) cooperează la elaborarea planului de rezoluţie atât 
cât este necesar, conform solicitării autorității de 
rezolutie; 

Pentru claritatea textului. 
 

15.  Art.66  
Planul de rezoluţie a grupului este revizuit 

Art.66 
Planul de rezoluţie a grupului este revizuit şi, după 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
şi, după caz, actualizat cel puţin o dată pe 
an, precum şi după orice modificare a 
structurii juridice sau organizatorice, a 
activităţii sau a poziţiei financiare a 
grupului, inclusiv a oricărei entităţi din 
grup, care ar putea avea un impact 
semnificativ asupra planului sau ar impune 
modificarea sa. 

caz, actualizat cel puţin o dată pe an, precum şi după 
orice modificare a structurii juridice sau 
organizatorice, a activităţii sau a poziţiei financiare a 
grupului, inclusiv a oricărei entităţi din grup, care ar 
putea avea, în opinia Băncii Naționale a României, 
în calitate de autoritate de rezoluție la nivel de 
grup și a celorlalte autorități implicate, un impact 
semnificativ asupra planului sau ar impune 
modificarea sa. 
 

calitativ/cantitativ). 

16.  Art. 85 alin.(3) 
(3) Banca Naţională a României în calitate 
de autoritate de rezoluţie consideră că 
soluţionarea unei instituţii de credit este 
posibilă dacă este fezabil şi credibil fie să 
lichideze instituţia de credit prin procedura 
de insolvenţă, fie să remedieze situaţia 
instituţiei de credit prin aplicarea de 
instrumente de rezoluţie şi exercitarea de 
competenţe de rezoluţie, cu evitarea pe cât 
posibil a oricaror efecte negative 
semnificative asupra sistemului financiar 
naţional, al altor state membre sau al 
Uniunii Europene, inclusiv în caz de 
instabilitate financiară mai extinsă sau de 
evenimente la scara întregului sistem, şi cu 
scopul asigurării continuităţii funcţiilor 
critice ale instituţiei de credit. 

Art. 85 alin.(3) 
(3) Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate de rezoluţie consideră că soluţionarea unei 
instituţii de credit este posibilă dacă este fezabil şi 
credibil, în opinia acesteia, fie să lichideze instituţia 
de credit prin procedura de insolvenţă, fie să 
remedieze situaţia instituţiei de credit prin aplicarea 
de instrumente de rezoluţie şi exercitarea de 
competenţe de rezoluţie, cu evitarea pe cât posibil a 
oricaror efecte negative semnificative asupra 
sistemului financiar naţional, al altor state membre 
sau al Uniunii Europene, inclusiv în caz de 
instabilitate financiară mai extinsă sau de 
evenimente la scara întregului sistem, şi cu scopul 
asigurării continuităţii funcţiilor critice ale instituţiei 
de credit. 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
cantiativ/calitativ). 
 

17.  Art.88 alin.(3) 
(3) Se consideră că soluţionarea unui grup 
este posibilă dacă autorităţile de rezoluţie 
consideră că este fezabil şi credibil, fie să 
lichideze entităţi din grup prin procedura de 
insolvenţă, fie să remedieze situaţia 
aplicând entităţilor din grup instrumente şi 
competenţe de rezoluţie, cu evitarea, pe cât 

Art.88 alin.(3) 
(3) Se consideră că soluţionarea unui grup este 
posibilă dacă autorităţile de rezoluţie consideră că 
este fezabil şi credibil, fie să lichideze entităţi din 
grup prin procedura de insolvenţă, fie să remedieze 
situaţia aplicând entităţilor din grup instrumente şi 
competenţe de rezoluţie, cu evitarea, pe cât posibil, a 
efectelor negative considerate de către autoritățile 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
posibil, a efectelor negative semnificative 
asupra sistemelor financiare ale statelor 
membre în care sunt situate entităţile din 
grup, ale altor state membre sau al Uniunii 
Europene, inclusiv în situaţii de instabilitate 
financiară mai extinsă sau de evenimente la 
scara întregului sistem, şi cu scopul 
asigurării continuităţii funcţiilor critice 
îndeplinite de entităţile din grup, în cazul în 
care acestea pot fi uşor separate în timp util 
sau pe alte căi. 

de rezoluție ca fiind semnificative asupra 
sistemelor financiare ale statelor membre în care 
sunt situate entităţile din grup, ale altor state 
membre sau al Uniunii Europene, inclusiv în situaţii 
de instabilitate financiară mai extinsă sau de 
evenimente la scara întregului sistem, şi cu scopul 
asigurării continuităţii funcţiilor critice îndeplinite 
de entităţile din grup, în cazul în care acestea pot fi 
uşor separate în timp util sau pe alte căi. 

18.  Art. 92 alin.(1) 
(1) Dacă în urma evaluării posibilităţii de 
soluţionare a instituţiei de credit, efectuată 
în conformitate cu  prevederile art.85 - 91, 
Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate de rezoluţie, constată existenţa 
unor obstacole semnificative în calea 
posibilităţii de soluţionare a instituţiei de 
credit, va notifica aceste constatări în scris 
instituţiei de credit şi autorităţilor de 
rezoluţie din jurisdicţiile în care sunt situate 
sucursale semnificative. 

Art. 92 alin.(1) 
(1) (1) Dacă în urma evaluării posibilităţii de 
soluţionare a instituţiei de credit, efectuată în 
conformitate cu  prevederile art.85 - 91, Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie,  apreciază că există obstacole 
semnificative în calea posibilităţii de soluţionare 
a instituţiei de credit, va notifica aceste constatări 
în scris instituţiei de credit şi autorităţilor de 
rezoluţie din jurisdicţiile în care sunt situate 
sucursale semnificative. 

Idem - pentru claritatea textului (în 
sarcina cui revine aprecierea aspectelor 
de ordin calitativ/ cantitativ).\ 
 

19.  Art. 93 
Cerinţa ca Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, să 
elaboreze planul de rezoluţie şi cea potrivit 
căreia autorităţile de rezoluţie relevante 
urmăresc să ajungă la o decizie comună cu 
privire la planul de rezoluţie a grupului 
prevăzute la  art.49 şi respectiv la  art.67 şi 
77 se suspendă ca urmare a notificării 
prevăzute la  art.92, până când măsurile de 
înlăturare a obstacolelor semnificative din 
calea posibilităţii de soluţionare au fost 
acceptate de Banca Naţională a României, 

Art. 93 
Cerinţa ca Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, să elaboreze planul de 
rezoluţie şi cea potrivit căreia autorităţile de 
rezoluţie relevante urmăresc să ajungă la o decizie 
comună cu privire la planul de rezoluţie a grupului 
prevăzute la  art.49 şi respectiv la  art.67 şi 77 se 
suspendă ca urmare a notificării prevăzute la art.92, 
până când măsurile de reducere sau de înlăturare a 
obstacolelor semnificative din calea posibilităţii de 
soluţionare au fost acceptate de Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluţie, 
potrivit  art.94 sau au fost decise de aceasta în 

Pentru transpunere corectă și completă 
a dispozițiilor corespondente ale 
Directivei 2014/59/UE (art.17.4 teza 
1). 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
în calitate de autoritate de rezoluţie, potrivit  
art.94 sau au fost decise de aceasta în 
temeiul  art.95. 

temeiul  art.95. 

20.  Art. 95 alin.(2) 
(2) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, însoţeşte 
notificarea măsurilor alternative de 
argumentele pentru care măsurile propuse 
de instituţia de credit nu au fost considerate 
eficace pentru înlăturarea obstacolelor din 
calea soluţionării şi de prezentarea modului 
în care măsurile alternative propuse sunt 
potrivite și proporționale pentru 
îndepărtarea acestora. 

Art. 95 alin.(2) 
(2) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, însoţeşte notificarea 
măsurilor alternative de argumentele pentru care 
măsurile propuse de instituţia de credit nu sunt 
considerate eficace pentru înlăturarea obstacolelor 
din calea posibilității de soluţionare şi de 
prezentarea modului în care măsurile alternative 
propuse sunt  proporționale pentru îndepărtarea 
acestor obstacole.  

Pentru claritatea textului, consecvență 
terminologică și transpunerea 
corespunzătoare a dispozițiilor 
corespondente ale Directivei 
2014/59/UE (art.17.4 teza a 2-a). 
 

21.  Art.100 alin.(3) 
(3) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie la nivel de grup, 
consultă anterior definitivării raportului 
celelalte autorităţi competente relevante. 
Raportul include o analiză a obstacolelor 
semnificative în aplicarea eficace a 
instrumentelor de rezoluţie şi a exercitării 
competenţelor de rezoluţie în raport cu 
grupul. 

Art.100 alin.(3) 
(3) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie la nivel de grup, consultă 
anterior definitivării raportului celelalte autorităţi 
competente relevante. Raportul include o analiză a 
obstacolelor considerate de Banca Națională a 
României ca fiind semnificative în aplicarea eficace 
a instrumentelor de rezoluţie şi a exercitării 
competenţelor de rezoluţie în raport cu grupul.  

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 

22.  Art.102 alin.(3) 
(3) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie la nivel de grup, şi 
autorităţile de rezoluţie ale filialelor, după 
consultarea cu autorităţile competente şi cu 
autorităţile de rezoluţie din jurisdicţiile în 
care sunt situate sucursale semnificative, 
depun toate diligenţele pentru a ajunge la o 
decizie comună în cadrul colegiului de 
rezoluţie referitoare la identificarea 
obstacolelor majore şi, după caz, la 
evaluarea măsurilor propuse de către 

Art.102 alin.(3) 
(3) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie la nivel de grup, şi autorităţile 
de rezoluţie ale filialelor, după consultarea cu 
autorităţile competente şi cu autorităţile de rezoluţie 
din jurisdicţiile în care sunt situate sucursale 
semnificative, depun toate diligenţele pentru a 
ajunge la o decizie comună în cadrul colegiului de 
rezoluţie referitoare la identificarea obstacolelor pe 
care aceste autorități le consideră ca fiind majore 
şi, după caz, la evaluarea măsurilor propuse de către 
întreprinderea-mamă din Uniune cu sediul în 

Idem - pentru claritatea textului (în 
sarcina cui revine aprecierea aspectelor 
de ordin calitativ/ cantitativ). 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
întreprinderea-mamă din Uniune cu sediul 
în România şi a măsurilor impuse de 
autorităţi în vederea reducerii sau eliminării 
obstacolelor, ţinând cont de impactul 
potenţial al măsurilor în toate statele 
membre în care grupul operează. 

România şi a măsurilor impuse de autorităţi în 
vederea reducerii sau eliminării obstacolelor, ţinând 
cont de impactul potenţial al măsurilor în toate 
statele membre în care grupul operează 

23.  Art. 103. - Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie la nivel de 
grup, şi autorităţile de rezoluţie a filialelor 
iau decizia comună în termen de patru luni 
de la data prezentării raportului potrivit 
art.101 sau la expirarea termenului de patru 
luni de la transmiterea de observaţii de către 
întreprinderea-mamă din Uniunea 
Europeană, după cum data încheierii 
oricăruia dintre aceste termene survine mai 
întâi. Decizia trebuie să fie motivată şi 
formalizată într-un document care va fi 
transmis de Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie la nivel de 
grup, către întreprinderea-mamă din 
Uniune. Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie la nivel de 
grup, poate solicita asistenţa Autorității 
Bancare Europene, în conformitate cu 
prevederile art.31 lit.c) din Regulamentul 
(UE) nr. 1093/2010. 
 

Art. 103. - Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie la nivel de grup, şi 
autorităţile de rezoluţie a filialelor iau decizia 
comună în termen de patru luni de la data prezentării 
raportului potrivit art.100 sau la expirarea 
termenului de patru luni de la transmiterea de 
observaţii de către întreprinderea-mamă din Uniunea 
Europeană, după cum data încheierii oricăruia dintre 
aceste termene survine mai întâi. Decizia trebuie să 
fie motivată şi formalizată într-un document care va 
fi transmis de Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie la nivel de grup, 
către întreprinderea-mamă din Uniune. Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie la nivel de grup, poate solicita asistenţa 
Autorității Bancare Europene, în conformitate cu 
prevederile art.31 lit.c) din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010. 
 

Corelare tehnică legislativă 

24.  Art. 105. - (1) Decizia trebuie să fie 
temeinic motivată şi să ţină seama de 
opiniile şi rezervele celorlalte autorităţi de 
rezoluţie. 

(2) Decizia de la  alin. (1) este 
transmisă conform art.19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, de 

Art. 105. - (1) Decizia trebuie să fie temeinic 
motivată şi să ţină seama de opiniile şi rezervele 
celorlalte autorităţi de rezoluţie. 
 

(2) Decizia de la  alin. (1) este transmisă de 
către Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie la nivel de grup, către 

Corelare tehnică legislativă 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
către Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie la nivel de 
grup, către întreprinderea-mamă din 
Uniune. 

 

întreprinderea-mamă din Uniune. 

 

25.  Art.111 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie la nivel individual, şi 
autoritatea de rezoluţie la nivel de grup, 
după consultarea cu autorităţile competente 
şi cu autorităţile de rezoluţie din jurisdicţiile 
în care sunt situate sucursale semnificative, 
depun toate diligenţele pentru a ajunge la o 
decizie comună în cadrul colegiului de 
rezoluţie referitoare la identificarea 
obstacolelor majore şi, după caz, la 
evaluarea măsurilor propuse de către 
întreprinderea-mamă din Uniune cu sediul 
în România şi a măsurilor impuse de 
autorităţi în vederea reducerii sau eliminării 
obstacolelor, ţinând cont de impactul 
potenţial al măsurilor în toate statele 
membre în care grupul operează 

Art.111. 
Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 
de rezoluţie la nivel individual, şi autoritatea de 
rezoluţie la nivel de grup, după consultarea cu 
autorităţile competente şi cu autorităţile de rezoluţie 
din jurisdicţiile în care sunt situate sucursale 
semnificative, depun toate diligenţele pentru a 
ajunge la o decizie comună în cadrul colegiului de 
rezoluţie referitoare la identificarea obstacolelor pe 
care aceste autorități le consideră ca fiind majore 
şi, după caz, la evaluarea măsurilor propuse de către 
întreprinderea-mamă din Uniune cu sediul în 
România şi a măsurilor impuse de autorităţi în 
vederea reducerii sau eliminării obstacolelor, ţinând 
cont de impactul potenţial al măsurilor în toate 
statele membre în care grupul operează. 

Idem - pentru claritatea textului (în 
sarcina cui revine aprecierea aspectelor 
de ordin calitativ/ 
cantitativ). 

26.  Art.112 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate competentă la nivel individual 
şi/sau în calitate de autoritate de rezoluţie în 
cazul unei sucursale semnificative, după 
caz, cooperează cu autoritatea de rezoluţie 
la nivel de grup şi cu celelalte autorităţi de 
rezoluţie implicate, în vederea ajungerii la o 
decizie comună în cadrul colegiului de 
rezoluţie referitoare la identificarea 
obstacolelor majore şi, după caz, la 
evaluarea măsurilor propuse de către 

Art.112 
Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 
competentă la nivel individual şi/sau în calitate de 
autoritate de rezoluţie în cazul unei sucursale 
semnificative, după caz, cooperează cu autoritatea 
de rezoluţie la nivel de grup şi cu celelalte autorităţi 
de rezoluţie implicate, în vederea ajungerii la o 
decizie comună în cadrul colegiului de rezoluţie 
referitoare la identificarea obstacolelor pe care 
aceste autorități le consideră ca fiind majore şi, 
după caz, la evaluarea măsurilor propuse de către 
întreprinderea-mamă din Uniune şi a măsurilor 

Idem - pentru claritatea textului (în 
sarcina cui revine aprecierea aspectelor 
de ordin calitativ/ 
cantitativ). 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
întreprinderea-mamă din Uniune şi a 
măsurilor impuse de autorităţi în vederea 
reducerii sau eliminării obstacolelor, ţinând 
cont de impactul potenţial al măsurilor în 
toate statele membre în care grupul 
operează. 

impuse de autorităţi în vederea reducerii sau 
eliminării obstacolelor, ţinând cont de impactul 
potenţial al măsurilor în toate statele membre în care 
grupul operează. 

27.  Art.137 lit.a) 
Sprijinul financiar poate fi acordat de o 
entitate din grup, persoană juridică română, 
în conformitate cu prevederile art.117 - 124, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) există o perspectivă rezonabilă conform 
căreia sprijinul acordat va contribui în mod 
semnificativ la soluţionarea dificultăţilor 
financiare ale entităţii din grup beneficiare; 

Art.137 lit.a) 
Sprijinul financiar poate fi acordat de o entitate din 
grup, persoană juridică română, în conformitate cu 
prevederile art.117 - 124, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) există, în opinia entităţii din grup care 
furnizează sprijinul financiar, o perspectivă 
rezonabilă că sprijinul acordat va contribui în mod 
semnificativ la soluţionarea dificultăţilor financiare 
ale entităţii din grup beneficiare; 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 
 

28. Art. 149 alin.(1) 
 (1) În cazul în care o instituţie de credit 
încalcă sau, datorită, printre altele, unei 
deteriorări rapide a situaţiei financiare este 
susceptibilă de a încălca, în viitorul 
apropiat, cerinţele prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobată prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare și de reglementările emise de 
Banca Naţională a României în aplicarea 
acestora,  de dispoziţiile privind piața de 
capital ce transpun titlul II din Directiva 
2014/65/UE sau de oricare dintre art. 3 - 7, 
art. 14 - 17, art. 24, 25 şi 26 din 
Regulamentul (UE) nr. 600/2014, Banca 
Naţională a României în calitate de 
autoritate competentă, fără a aduce atingere 

Art. 149 alin.(1) 
(1) În cazul în care o instituţie de credit încalcă sau, 
din cauza, printre altele, unei deteriorări rapide a 
situaţiei financiare este susceptibilă de a încălca, în 
viitorul apropiat, cerinţele prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013, de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile 
de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin 
Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare și de reglementările emise de Banca 
Naţională a României în aplicarea acestora,  de 
dispoziţiile privind piața de capital ce transpun titlul 
II din Directiva 2014/65/UE sau de oricare dintre 
art. 3 - 7, art. 14 - 17, art. 24, 25 şi 26 din 
Regulamentul (UE) nr. 600/2014, Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate competentă, fără a 
aduce atingere măsurilor prevăzute la art. 226 şi art. 
2301 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu 

Pentru acuratețea textului. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
măsurilor prevăzute la art. 226 şi art. 2301 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobată prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, poate lua, după caz, cel puţin 
următoarele măsuri: (…) 

modificările şi completările ulterioare, poate lua, 
după caz, cel puţin următoarele măsuri: (…) 

29. Art. 149 alin.(3) 
(3) Emiterea actelor cu privire la o instituţie 
de credit, prin care sunt dispuse măsurile 
prevăzute la alin. (1), este de competenţa 
consiliului de administraţie al Băncii 
Naţionale a României. 

Art. 149 alin.(3) – eliminare alineat Pentru alinierea cu dispoziţiile OUG 
nr.99/2006 în ceea ce privește 
adoptarea măsurilor de supraveghere. 
 
 

30. Art. 153 alin.(4) 
(4) Banca Naţională a României în calitate 
de autoritate competentă face publică 
desemnarea oricărui administrator temporar, 
cu excepţia cazului în care administratorul 
temporar nu deţine competenţa de a 
reprezenta instituţia de credit. La numirea 
administratorului temporar, Banca 
Naţională a României  are în vedere ca 
acesta să deţină calificările, cunoştinţele şi 
capacitatea necesare pentru exercitarea 
funcţiilor sale şi să nu se afle în conflict de 
interese.  

Art. 153 alin.(4) 
(4) Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate competentă face publică pe site-ul său 
oficial desemnarea oricărui administrator temporar, 
cu excepţia cazului în care administratorul temporar 
nu deţine competenţa de a reprezenta instituţia de 
credit. La numirea administratorului temporar, 
Banca Naţională a României  are în vedere ca acesta 
să deţină calificările, cunoştinţele şi capacitatea 
necesare pentru exercitarea funcţiilor sale şi să nu se 
afle în conflict de interese.  

Pentru clarificarea modului în care se 
realizează publicitatea desemnării 
administratorului temporar. 

31. Art. 154 
Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate competentă atribuie 
administratorului temporar, la momentul 
desemnării acestuia, competenţele care îi 
revin, în funcţie de circumstanţele date. 
Competenţele pot include unele dintre sau 
toate competenţele organului de conducere 
al instituţiei de credit în conformitate cu 
actele constitutive ale instituţiei de credit şi 

Art. 154 Se introduce alineatul al doilea 
(1) Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate competentă atribuie administratorului 
temporar, la momentul desemnării acestuia, 
competenţele care îi revin, în funcţie de 
circumstanţele date. Competenţele pot include unele 
dintre sau toate competenţele organului de 
conducere al instituţiei de credit în conformitate cu 
actele constitutive ale instituţiei de credit şi cu 
legislaţia naţională aplicabilă, inclusiv competenţa 

Pentru clarificarea regimului 
remunerației administratorului 
temporar. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
cu legislaţia naţională aplicabilă, inclusiv 
competenţa de a exercita unele dintre sau 
toate funcţiile administrative ale organului 
de conducere al instituţiei de credit. 
Competențele administratorului temporar 
respectă, în relație cu instituţia de credit, 
prevederile Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare și ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile 
de credit şi adecvarea capitalului, aprobată 
prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

de a exercita unele dintre sau toate funcţiile 
administrative ale organului de conducere al 
instituţiei de credit. Competențele administratorului 
temporar respectă, în relație cu instituţia de credit, 
prevederile Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Remunerația administratorului temporar, 
după caz, a administratorilor temporari, se 
suportă de către instituția de credit și este 
stabilită de Banca Naţională a României în 
calitate de autoritate competentă, ținand seama 
de politica de remunerare a instituției de credit, 
elaborată cu respectarea dispozitiilor legale 
aplicabile, nivelul total al acestor remunerații 
neputând depăsi nivelul cumulat al 
remunerațiilor acordate membrilor organului de 
conducere a instituției de credit, pe o perioadă 
echivalentă de timp. 
 

32. Art. 156 
Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate competentă deţine competenţa 
exclusivă de a desemna şi de a înlocui orice 
administrator temporar. Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate 
competentă poate înlocui un administrator 
temporar în orice moment şi din orice 
motiv. Banca Naţională a României în 
calitate de autoritate competentă poate 
modifica în orice moment termenii 
mandatului conferit administratorului 
temporar, potrivit dispoziţiilor art.153 – 

Art. 156 
Banca Naţională a României în calitate de autoritate 
competentă deţine competenţa exclusivă de a 
desemna, de a înlocui și, după caz, de a revoca, 
orice administrator temporar. Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate competentă poate 
înlocui un administrator temporar în orice moment şi 
din orice motiv. Banca Naţională a României în 
calitate de autoritate competentă poate modifica în 
orice moment termenii mandatului conferit 
administratorului temporar, potrivit dispoziţiilor 
art.153 – 161. 

Pentru claritatea textului. 
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161. 

33. Art. 160 
Desemnarea unui administrator temporar în 
conformitate cu dispoziţiile art.153 – 161 nu 
aduce atingere altor drepturi ale acţionarilor 
prevăzute de  Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dreptul 
Uniunii în materia societăţilor comerciale.  
 

Art. 160 
Desemnarea unui administrator temporar în 
conformitate cu dispoziţiile art.153 – 161 se face 
prin derogare de la dispozițiile privind desemnarea 
și revocarea administratorilor, cuprinse în Titlul III, 
Capitolul IV, Secțiunea a III-a din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificarile și completarile 
ulterioare. Desemnarea potrivit art.153 – 161 nu 
aduce atingere altor drepturi ale acţionarilor 
prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de 
dreptul Uniunii în materia societăţilor comerciale.  

Pentru clarificarea textului în scopul 
asigurării unei mai mari certitudini 
juridice cu privire la desemnarea 
administratorului temporar.  

34. Art. 161 
Administratorul temporar răspunde civil 
pentru îndeplinirea sau omisiunea 
îndeplinirii cu rea-credință sau cu 
neglijență gravă a atribuţiilor conferite în 
conformitate cu  art.155. 
 

Art. 161 
Dispozițiile art.25 alin.(3) şi (4) din Legea 
nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a 
României sunt aplicabile în mod corespunzător în 
ceea ce privește regimul răspunderii 
administratorului temporar pentru exercitarea 
atribuțiilor conferite în conformitate cu art.155. 

Pentru consecvenţă legislativă în ceea 
ce prinvește regimul răspunderii 
persoanelor care acționează în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute de 
lege. 
 
 

35.  Art.171 alin.(1) 
(1) În situația în care condiţiile de impunere 
a măsurilor prevăzute la  art.149 – 151 sau 
de desemnare a unui administrator temporar 
în conformitate cu prevederile art.153 – 161 
sunt îndeplinite în legătură cu o filială a 
unei întreprinderi-mamă din Uniunea 
Europeană, pentru care Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate 
competentă la nivel individual, 
intenţionează să ia o măsură în conformitate 
cu prevederile respective, aceasta trebuie să 
notifice Autoritatea Bancară Europeană şi 
să se consulte cu supraveghetorul 
consolidant.[Art._30 para.3_sent.1]  
 

Art.171 alin.(1), alin.(2) 
(1) În situația în care condiţiile de impunere a 
măsurilor prevăzute la  art.149 – 151 sau de 
desemnare a unui administrator temporar în 
conformitate cu prevederile art.153 – 161 sunt 
îndeplinite în legătură cu o filială a unei 
întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană, pentru 
care Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate competentă la nivel individual, 
intenţionează să ia o măsură în conformitate cu 
prevederile respective, aceasta trebuie să notifice 
Autoritatea Bancară Europeană şi să se consulte cu 
supraveghetorul consolidant.  
 
 
 

Pentru claritatea textului. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
(2) În urma notificării prevăzute la alin.(1) 
şi consultării, Banca Naţională a României, 
în calitate de autoritate competentă la nivel 
individual, decide dacă să aplice oricare din 
măsurile prevăzute la art.149 – 151 sau să 
desemneze un administrator temporar în 
conformitate cu prevederile art.153 – 161. 
La luarea acestei decizii trebuie să fie luată 
în considerare, în mod corespunzător, orice 
evaluare realizată de supraveghetorul 
consolidant. Banca Naţională a României, 
în calitate de autoritate competentă la nivel 
individual, trebuie să notifice decizia 
supraveghetorului consolidant, celorlalte 
autorităţi competente din cadrul colegiului 
de supraveghere şi Autorității Bancare 
Europene.  

(2) În urma notificării prevăzute la alin.(1) şi 
consultării, Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate competentă la nivel individual, decide 
dacă să aplice oricare din măsurile prevăzute la 
art.149 – 151 sau să desemneze un administrator 
temporar în conformitate cu prevederile art.153 – 
161. La luarea acestei decizii Banca Naţională a 
României trebuie să ia în considerare, în mod 
corespunzător, orice evaluare realizată de 
supraveghetorul consolidant. Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate competentă la 
nivel individual, trebuie să notifice decizia 
supraveghetorului consolidant, celorlalte autorităţi 
competente din cadrul colegiului de supraveghere şi 
Autorității Bancare Europene. 

36.  Art. 177 
În situația în care aplică instrumente de 
rezoluţie şi exercită competenţe de 
rezoluţie, Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, 
trebuie să ţină cont de obiectivele 
rezoluţiei şi să aleagă acele instrumente şi 
competenţe care permit realizarea în cel mai 
înalt grad a obiectivelor relevante pentru 
fiecare situaţie în parte. 

Art. 177 
În situația în care aplică instrumente de rezoluţie şi 
exercită competenţe de rezoluţie, Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, 
are în vedere obiectivele rezoluţiei şi alege acele 
instrumente şi competenţe care permit realizarea în 
cel mai înalt grad a obiectivelor considerate de 
aceasta ca fiind relevante pentru fiecare situaţie în 
parte. 

Pentru claritatea textului. 
 
 

37. Art. 178 alin.(2) 
(2) În situația în care urmăreşte 
obiectivele de mai sus, Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, încearcă să reducă la minimum 
costul rezoluţiei şi să evite distrugerea 
valorii, cu excepţia cazurilor determinate 
de necesitatea realizării obiectivelor 
rezoluţiei. 

Art. 178 alin.(2) 
(2) În situația în care urmăreşte obiectivele de mai 
sus, Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, încearcă să reducă la 
minimum costul rezoluţiei şi să evite distrugerea de 
valoare, în măsura în care realizarea obiectivelor 
rezoluţiei nu este afectată. 

Pentru claritatea textului. 
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38. Art. 179 

Cu respectarea dispoziţiilor prezentei 
legi, obiectivele rezoluţiei au o 
importanţă egală, iar Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, trebuie să le aplice în mod 
echilibrat, în funcţie de natura şi de 
circumstanţele proprii fiecărui caz. 

Art. 179 
Dacă nu se dispune altfel în cuprinsul prezentei 
legi, obiectivele rezoluţiei au o importanţă egală, 
iar Banca Naţională a României, în calitatea sa 
de autoritate de rezoluţie, trebuie să le aplice în 
mod echilibrat, în funcţie de natura şi de 
circumstanţele proprii fiecărui caz. 

Pentru claritatea textului și 
transpunerea corectă a prevederilor 
corespondente ale Directivei 
2014/59/UE (art.31.3). 
 
 

39. Art. 180 
... 
(2) În plus față de determinarea făcută 
conform alin.(1) lit.a), determinarea 
poate fi realizată de Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, în următoarele condiții: 
a) structura care exercită funcţia de 
rezoluţie se consultă anterior cu 
structura care exercită funcţia de 
supraveghere și 
b) structura care exercită funcţia de 
rezoluţie dispune de instrumentele 
necesare pentru a face determinarea, în 
special de acces adecvat la informațiile 
necesare. În acest sens, structura care 
exercită funcţia de supraveghere prezintă 
structurii care exercită funcţia de 
rezoluţie orice informații relevante pe 
care aceasta din urmă le solicită pentru 
a-și putea realiza evaluarea fără 
întârziere. 
 
(3) Adoptarea prealabilă a unei măsuri 
de intervenţie timpurie în conformitate 
cu  prevederile art. 149 – 151 nu 
constituie o condiţie pentru 
întreprinderea unei acţiuni de rezoluţie. 

Art. 180 
 
Alin.(2) se elimină 
Alin. (3) se renumerotează și devine alin.(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 

Pentru operativitatea acțiunii de 
rezoluție (eliminarea celei de-a doua 
determinări realizate de structura care 
exercită atribuții de rezoluție, pe lângă 
determinarea realizată de structura care 
exercită atribuții de supraveghere). 
 



21 
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40. Art. 181 alin.(1) lit.a), b) și c) 

(1) În sensul  art.180 alin.(1) lit.a), se 
consideră că o instituţie de credit intră sau 
este susceptibilă de a intra într-o stare de 
dificultate majoră, dacă este îndeplinită cel 
puţin una dintre condiţiile următoare: 
 
a) instituţia de credit încalcă cerinţele 
pentru continuarea deţinerii autorizaţiei 
sau, potrivit unor elemente obiective, se 
poate ajunge la concluzia că instituţia de 
credit le va încălca în viitorul apropiat, 
într-o măsură care ar justifica retragerea 
autorizaţiei de către Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate 
competentă, inclusiv, dar fără a se limita 
la  cazul în care instituţia de credit a 
suportat sau este susceptibilă de a 
suporta pierderi care îi vor epuiza toate 
sau o parte semnificativă din fondurile 
proprii; 
 
b) activele instituţiei de credit sunt 
inferioare datoriilor sau, potrivit unor 
elemente obiective, se poate ajunge la 
concluzia că acest lucru se va petrece în 
viitorul apropiat; 
 
c) instituţia de credit se află în 
imposibilitatea de a-şi achita datoriile sau 
alte obligaţii la scadenţă sau, potrivit 
unor elemente obiective, se poate ajunge 
la concluzia că acest lucru se va petrece 
în viitorul apropiat; 
 
 

Art. 181 alin.(1) lit.a), b) și c) 
(1) În sensul  art.180 alin.(1) lit.a), se consideră că o 
instituţie de credit intră sau este susceptibilă de a 
intra într-o stare de dificultate majoră, dacă este 
îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile următoare: 
 
 
a) instituţia de credit încalcă cerinţele care stau 
la baza menținerii autorizaţiei sau există 
elemente obiective, pe baza cărora Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate 
competentă, poate determina că instituţia de 
credit va încălca aceste cerințe în viitorul 
apropiat, într-o măsură care ar justifica 
retragerea autorizaţiei, inclusiv, dar fără a se 
limita la  cazul în care instituţia de credit a 
suportat sau este susceptibilă de a suporta 
pierderi care îi vor epuiza toate sau o parte 
semnificativă din fondurile proprii; 
 
 
 
b) activele instituţiei de credit sunt inferioare 
datoriilor sau există elemente obiective, pe baza 
cărora Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate competentă, poate determina că 
acest lucru se va petrece în viitorul apropiat; 
 
c) instituţia de credit se află în imposibilitatea de 
a-şi achita datoriile sau alte obligaţii la scadenţă 
sau există elemente obiective, pe baza cărora 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate competentă, poate determina că acest 
lucru se va petrece în viitorul apropiat; 
 

Pentru acuratețea și claritatea textului 
(cui revine sarcina aprecierii 
elementelor de ordin cantitativ/ 
calitativ) 
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41. Art. 188 

În aplicarea instrumentelor de rezoluţie 
şi, respectiv, în exercitarea  
competenţelor de rezoluţie, Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura că acţiunile de 
rezoluţie sunt întreprinse în conformitate 
cu următoarele principii: 

Art. 188 
În aplicarea instrumentelor de rezoluţie şi, 
respectiv, în exercitarea competenţelor de 
rezoluţie, sunt aplicabile următoarele principii: 

 

Pentru eliminarea redundanței și 
simplificarea textului. 
 

42. Art. 190 
(1) Aplicarea de instrumente de rezoluţie şi 
exercitarea de competenţe de rezoluţie de 
către Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, se 
realizează, după caz, cu respectarea cadrului 
Uniunii Europene privind ajutorul de stat. 
(2) Este interzisă finanțarea sau acordarea 
de garanții de către Banca Națională a 
României, în cazul aplicării instrumentelor 
de rezoluție. 
 

Art.190 – se introduce alin.(3) nou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Autoritatea de rezoluţie nu este ținută 
responsabilă pentru eventuala întârziere în 
aplicarea măsurilor de rezoluție, cauzată de 
derularea procedurii de notificare și obţinere a 
aprobării Comisiei Europene privind ajutorul de 
stat. 

Pentru certitudine juridică, având în 
vedere derularea procedurii în fața 
Comisiei Europene pentru aprobarea 
ajutorului de stat. 

43. Art. 194 
Banca Naţională a României, în calitatea sa 
de autoritate de rezoluţie, poate desemna un 
administrator special care să înlocuiască 
organul de conducere al instituţiei supuse 
rezoluţiei, caz în care face publică numirea 
acestuia. Administratorul special trebuie să 
deţină calificările, cunoştinţele şi 
capacitatea necesare îndeplinirii funcţiilor 

Art. 194 
Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, poate desemna un 
administrator special care să înlocuiască organul de 
conducere al instituţiei supuse rezoluţiei, caz în care 
face publică numirea acestuia pe site-ul său oficial. 
Administratorul special trebuie să deţină calificările, 
cunoştinţele şi capacitatea necesare îndeplinirii 
funcţiilor sale. Fondul de garantare a depozitelor 

Pentru clarificarea modului în care se 
realizează publicitatea desemnării 
administratorului special. 
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sale. Fondul de garantare a depozitelor 
bancare poate fi numit administrator special.

bancare poate fi numit administrator special. 
 

44. Art. 199. - Mandatul unui administrator 
special nu poate depăşi un an. Mandatul 
poate fi reînnoit cu perioade de maxim un 
an, în cazuri excepţionale, dacă Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, consideră că sunt în 
continuare îndeplinite condiţiile de numire a 
unui administrator special. 

Art. 199 Se introduce alineatul al doilea 
 (1) Mandatul unui administrator special nu poate 
depăşi un an. Mandatul poate fi reînnoit cu perioade 
de maxim un an, în cazuri excepţionale, dacă Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, consideră că sunt în continuare îndeplinite 
condiţiile de numire a unui administrator special. 
(2) Dispozițiile art.154 alin.(2) se aplică în mod 
corespunzător. 

Pentru clarificarea regimului 
remunerației administratorului special 
similar celui aplicabil administratorului 
temporar. 
 

45. Art. 201 
Înainte de a întreprinde vreo acţiune de 
rezoluţie sau de a exercita competenţa de 
reducere a valorii sau de conversie a 
instrumentelor de capital relevante, în 
legătură cu o instituţie de credit sau o 
entitate prevăzută la  art.1 alin.(1) lit.b), 
c) sau d), Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, se 
asigură că un evaluator independent de 
orice autoritate publică, inclusiv de 
Banca Naţională a României, şi de 
respectiva instituţie de credit sau entitate 
efectuează o evaluare corectă, prudentă şi 
realistă a activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii ale instituţiei de 
credit sau entităţii respective. Cu 
respectarea prevederilor  art.213 şi a 
art.453 - 455, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate cerinţele enunţate la art. 
201 - 212, evaluarea se consideră a fi 
definitivă. 

Art. 201 
Înainte de a întreprinde vreo acţiune de rezoluţie 
sau de a exercita competenţa de reducere a 
valorii sau de conversie a instrumentelor de 
capital relevante, în legătură cu o instituţie de 
credit sau o entitate prevăzută la  art.1 alin.(1) 
lit.b), c) sau d), Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, se asigură 
că o persoană independentă de orice autoritate 
publică, inclusiv de Banca Naţională a României 
şi de respectiva instituţie de credit sau entitate, 
efectuează o evaluare corectă, prudentă şi 
realistă a activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ale instituţiei de credit sau entităţii 
respective. Cu respectarea prevederilor  art.213 
şi ale art.453 - 455, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate cerinţele prevăzute de prezentul 
articol şi de art. 202 - 212, evaluarea se consideră 
a fi definitivă 

Pentru asigurarea unei transpuneri 
corecte a prevederilor corespondente 
din Directiva 2014/59/UE (art.36) şi 
care să permită implementarea 
Orientărilor emise de Autoritatea 
Bancară Europeană în aplicarea 
Directivei, potrivit cărora evaluarea 
poate fi realizată și de un consultant/ 
auditor financiar. 
 
 

46. Art. 210 alin.(1)  
O evaluare care nu respectă toate 
cerinţele prevăzute la art. 201 - 213 este 

Art. 210 alin.(1)  
(1) O evaluare care nu respectă toate cerinţele 
prevăzute la art. 201 - 213 este considerată 

Pentru asigurarea unei transpuneri 
corecte a prevederilor corespondente 
din Directiva 2014/59/UE (art.36) şi 
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considerată provizorie până la momentul 
în care un evaluator independent 
efectuează o evaluare care respectă pe 
deplin toate cerinţele prevăzute la art. 
201 - 213. Această evaluare definitivă ex-
post se efectuează cât mai curând posibil. 
Ea este distinctă de evaluarea prevăzută 
la  art.424 - 426, indiferent dacă este 
efectuată simultan cu aceasta sau de 
către acelaşi evaluator independent.  

provizorie până la momentul în care o persoană 
independentă efectuează o evaluare care respectă 
pe deplin toate cerinţele prevăzute la art. 201 - 
213. Această evaluare definitivă ex-post se 
efectuează cât mai curând posibil. Ea este 
distinctă de evaluarea prevăzută la  art.424 - 426, 
indiferent dacă este efectuată simultan cu aceasta 
sau de către aceeaşi persoană independentă.  

care să permită implementarea 
Orientărilor emise de Autoritatea 
Bancară Europeană în aplicarea 
Directivei, potrivit cărora evaluarea 
poate fi realizată și de un consultant/ 
auditor financiar. 
 
 

47. Art.220 
Banca Naţională a României, în calitatea sa 
de autoritate de rezoluţie, şi Fondul de 
garantare a depozitelor bancare, în calitatea 
sa de administrator al fondului de rezoluţie 
bancară acţionând potrivit prevederilor 
art.536 - și 537 pot recupera orice cheltuieli 
rezonabile suportate în mod justificat în 
legătură cu utilizarea instrumentelor de 
rezoluţie, cu exercitarea competenţelor de 
rezoluţie sau cu utilizarea instrumentelor 
publice de stabilizare financiară, într-una 
sau mai multe dintre modalităţile următoare: 
 
a) ca deducere din orice contraprestaţii 
plătite de destinatar instituţiei supuse 
rezoluţiei sau, după caz, proprietarilor 
acţiunilor sau ai altor instrumente de 
proprietate; 
 
b) de la instituţia supusă rezoluţiei, în 
calitate de creditor preferenţial; sau  
 
c) din orice încasări rezultate în urma 
încetării funcţionării instituţiei-punte sau 
a vehiculului de administrare a activelor, 

Art. 220 Se introduce un alineat nou, alin.(2) 
(1) Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, şi Fondul de garantare a 
depozitelor bancare, în calitatea sa de 
administrator al fondului de rezoluţie bancară 
acţionând potrivit prevederilor art.536 - și 537 
pot recupera orice cheltuieli rezonabile suportate 
în mod justificat în legătură cu utilizarea 
instrumentelor de rezoluţie, cu exercitarea 
competenţelor de rezoluţie sau cu utilizarea 
instrumentelor publice de stabilizare financiară, 
într-una sau mai multe dintre următoarele 
modalităţi : 
 
 
a) nemodificat 
 
 
 
 
b) de la instituţia supusă rezoluţiei, în calitate de 
creditor preferenţial;   
 
c) nemodificat 
 
 

Pentru certitudine juridică privind 
rangul de prioritate în caz de faliment. 
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în calitate de creditor preferenţial. 
 

 
 
(2) În caz de faliment, creanța Băncii Naționale a 
României, în calitate de autoritate de rezoluție, 
respectiv a Fondului de garantare a depozitelor 
bancare, rezultată din cheltuielile prevăzute la 
alin.(1) are rangul creanțelor izvorâte din 
raporturi de muncă. 

48.  Art. 222, alin.(2) - Dispozițiile 
art.38, art.113 lit.f) și g), art.116, art.5324, 
art.204 alin.(1), (4) și (5), art. 208 alin.(3)-
(5), art.212 alin.(1), art.215 alin.(1), art.216 
și 2161, art.2201, art. 239-2511 și 2513-25119 
din Legea nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu 
sunt aplicabile în cazul utilizării 
instrumentelor, competențelor și 
mecanismelor de rezoluție prevăzute la art. 
177 - 456. 

 

Art. 222, alin.(2) - Dispozițiile art.38, art.113 
lit.f) și g), art.116, art.15324, art.204 alin.(1), (4) și 
(5), art. 208 alin.(3)-(5), art.212 alin.(1), art.215 
alin.(1), art.216 și 2161, art.2201, art. 239-2511 și 
2513-25119 din Legea nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu sunt 
aplicabile în cazul utilizării instrumentelor, 
competențelor și mecanismelor de rezoluție 
prevăzute la art. 177 - 456. 

 

Corectare eroare materială 

49.  Art. 223 alin.(2) 
(2) Cu respectarea prevederilor  art.230 - 
și 231 şi ale  art.453 - 455, transferul 
prevăzut la  alin.(1) are loc fără a obţine 
acordul acţionarilor instituţiei supuse 
rezoluţiei sau al oricărei părţi terţe, alta 
decât cumpărătorul, şi nu este supus 
niciunei cerinţe procedurale prevăzute de 
legislația aplicabilă în materie de societăți 
sau de legislaţia pieţei de capital, în afara 
celor prevăzute la  art.236 - 238. 

Art. 223 alin.(2) 
(2) Cu respectarea prevederilor  art.230 - art.231 şi 
ale  art.453 - art.455, transferul menţionat la  alin.(1) 
are loc fără a obţine acordul acţionarilor instituţiei 
supuse rezoluţiei sau al oricărei părţi terţe, alta decât 
cumpărătorul, şi nu este supus niciunei cerinţe 
procedurale prevăzute de legislația aplicabilă în 
materie de societăți sau de legislaţia pieţei de 
capital, în afara celor prevăzute la  art.236 - art.238, 
prevederile art.384 fiind aplicabile. 

Pentru clarificarea textului în privinţa 
regimul juridic al transferului (având în 
vedere amendamentul propus la art.384 
la care se face trimitere). 

50. Art. 230. - Prin derogare de la prevederile 
art.25, art.26, art.261, art.27, art.29 şi art.31 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu 

Art. 230. - Prin derogare de la prevederile art.25, 
art.26, art.261, art.27, art.29 şi art.31 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

Tehnică legislativă 
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modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, care pot afecta desfăşurarea în 
timp util a procedurii referitoare la 
evaluarea achiziţiilor de deţineri calificate, 
în cazul în care un transfer de acţiuni sau 
alte instrumente de proprietate, ce are loc în 
virtutea aplicării instrumentului de vânzare 
a afacerii, ar duce la achiziţionarea sau 
majorarea unei deţineri calificate într-o 
instituţie de credit, de tipul celei prevăzute 
la art.25 alin.(1) din același act normativ, 
Banca Naţională a României, în calitatea sa 
de autoritate competentă a acelei instituţii 
de credit, efectuează evaluarea necesară 
astfel încât să permită aplicarea promptă a 
instrumentului de vânzare a afacerii şi să 
faciliteze atingerea de către acţiunea de 
rezoluţie a obiectivelor relevante ale 
rezoluţiei. 
 

nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, care pot afecta desfăşurarea în timp 
util a procedurii referitoare la evaluarea 
achiziţiilor de deţineri calificate, în cazul în care 
un transfer de acţiuni sau alte instrumente de 
proprietate, ce are loc în virtutea aplicării 
instrumentului de vânzare a afacerii, ar duce la 
achiziţionarea sau majorarea unei deţineri 
calificate într-o instituţie de credit, de tipul celei 
căreia îi sunt aplicabile prevederile art. 25 alin. 
(1) din actul normativ menţionat, Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate competentă a acelei instituţii de credit, 
efectuează evaluarea necesară astfel încât să 
permită aplicarea promptă a instrumentului de 
vânzare a afacerii şi să faciliteze atingerea de 
către acţiunea de rezoluţie a obiectivelor 
relevante ale rezoluţiei. 

51. Art. 234 alin.(3) lit.b) 
(3) Fără a aduce atingere prevederilor 
alin.(1), următoarele dispoziţii sunt 
aplicabile: 
... 
b) în cazul în care cumpărătorul nu 
îndeplineşte criteriile legate de calitatea 
de membru sau criteriile de participare la 
un sistem relevant de plăţi, compensare 
sau decontare, la o bursă de valori, la o 
schemă de compensare pentru investitori 
sau la o schemă de garantare a 
depozitelor, drepturile prevăzute la 
alin.(1) se exercită de către cumpărător 
numai pentru o perioadă de timp care 

Art. 234 alin.(3) lit.b) 
(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(1), 
următoarele dispoziţii sunt aplicabile: 
... 
 
b) în cazul în care cumpărătorul nu îndeplineşte 
criteriile legate de calitatea de membru sau 
criteriile de participare la un sistem relevant de 
plăţi, compensare sau decontare, la o bursă de 
valori, la o schemă de compensare pentru 
investitori sau la o schemă de garantare a 
depozitelor, drepturile prevăzute la alin.(1) se 
exercită de către cumpărător numai pentru o 
perioadă de timp care poate fi stabilită de Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 

Pentru corelarea termenului de 12 luni, 
prevăzut la art.256, cu care se poate 
prelungi activitatea instituției punte cu 
termenul prevăzut la art.248 al cărui 
text este similar cu cel al art.234. 
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poate fi stabilită de Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, de maxim 24 de luni de la data 
transferului, şi care poate fi prelungită cu 
perioade de maxim 24 de luni, la 
solicitarea cumpărătorului adresată 
aceleiași autorităţi. 

autoritate de rezoluţie, de maximum 24 de luni de 
la data transferului, şi care poate fi prelungită cu 
perioade de maximum 12 luni, la solicitarea 
cumpărătorului adresată aceleiași autorităţi. 

52. Art. 237 alin.(1) lit.a) 
(1) Fără a aduce atingere cadrului Uniunii 
Europene privind ajutorul de stat, dacă 
acesta este aplicabil, scoaterea pe piaţă 
prevăzută la  art.236 se efectuează în 
conformitate cu următoarele criterii: 
a) trebuie să fie cât se poate de 
transparentă şi trebuie să nu prezinte, 
eronat, în mod semnificativ, activele, 
drepturile, obligaţiile, acţiunile sau alte 
instrumente de proprietate pe care Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, intenţionează să le 
transfere, având în vedere circumstanţele 
şi în special necesitatea de a menţine 
stabilitatea financiară; 
..... 

(2) Cu respectarea  criteriului 
prevăzut la  alin.(1) lit.b), principiile 
prevăzute la alin.(1) şi alin.(3) nu aduc 
atingere dreptului Băncii Naţionale a 
României în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie de a contacta  în mod individual 
potenţiali cumpărători. 

 

Art. 237 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) 
(1) Fără a aduce atingere cadrului Uniunii Europene 
privind ajutorul de stat, dacă acesta este aplicabil, 
scoaterea pe piaţă prevăzută la  art.236 se efectuează 
în conformitate cu următoarele principii: 
 
a) trebuie să fie cât se poate de transparentă şi 
trebuie să nu prezinte în mod semnificativ 
eronat, activele, drepturile, obligaţiile, acţiunile 
sau alte instrumente de proprietate pe care 
Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, intenţionează să le 
transfere, având în vedere circumstanţele şi în 
special necesitatea de a menţine stabilitatea 
financiară; 
.... 

 

(2) Cu respectarea  principiului prevăzut la  
alin.(1) lit.b), celelalte principii prevăzute la 
alin.(1) precum şi cel prevăzut la alin.(3) nu aduc 
atingere dreptului Băncii Naţionale a României în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie de a contacta  
în mod individual potenţiali cumpărători. 

 

Pentru acuratețea textului. 

53. Art. 239 alin.(1) partea introductivă 
(1) Pentru ca instrumentul instituţiei-
punte să fie eficace şi pentru a ţine seama 

Art. 239 alin.(1) partea introductivă 
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, este împuternicită să transfere 

Pentru transpunere corespunzătoare a 
prevederilor corespondente ale 
Directivei 2014/59/UE (art.40.1), al 
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de necesitatea de a păstra funcţiile critice 
în cadrul instituţiei-punte, Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, este împuternicită să 
transfere către o instituţie-punte: 

către o instituţie-punte: 
 
 

căror destinatar sunt statele membre, și 
nu autorităţile de rezoluţie). 

54. Art. 239 alin.(2) 
(2) Cu respectarea prevederilor  art.453 - 
455, transferul prevăzut la alin.(1) poate 
avea loc fără a obţine acordul acţionarilor 
instituţiilor supuse rezoluţiei sau al oricărei 
părţi terţe, alta decât instituţia-punte, şi nu 
este supus niciunei cerinţe procedurale 
prevăzute de legislația aplicabilă în materie 
de societăți sau de legislaţia pieţei de 
capital. 

Art. 239 alin.(2) 
(2) Cu respectarea prevederilor  art.453 - art.455, 
transferul menţionat la  alin.(1) poate avea loc fără a 
obţine acordul acţionarilor instituţiilor supuse 
rezoluţiei sau al oricărei părţi terţe, alta decât 
instituţia-punte, şi nu este supus niciunei cerinţe 
procedurale prevăzute de legislația aplicabilă în 
materie de societăți sau de legislaţia pieţei de 
capital, prevederile art.384 fiind aplicabile. 

Idem art.223 alin.(2) - Pentru 
clarificarea textului în privinţa 
regimului juridic al transferului (având 
în vedere amendamentul propus la 
art.384 la care se face trimitere). 

55.  Art. 240 alin.(1) lit.a) 
(1) Instituţia-punte este o persoană juridică 
ce îndeplineşte cumulativ cerinţele 
următoare:  
a) capitalul social este deținut în totalitate 
sau parţial de una sau mai multe autorităţi 
publice şi instituția-punte este controlată de 
Banca Naţională a României, în calitatea sa 
de autoritate de rezoluţie. Fondul de 
garantare a depozitelor bancare, în calitatea 
sa de administrator al fondului de rezoluţie 
bancară, poate fi acţionar al instituţiei-
punte; 

Art. 240 alin.(1) lit.a) 
(1) Instituţia-punte este o persoană juridică ce 
îndeplineşte cumulativ cerinţele următoare:  
 
a) capitalul social este deținut în totalitate sau parţial 
de una sau mai multe autorităţi publice şi instituția-
punte este controlată de Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, 
în sensul celor prevăzute la art.383 alin. (1) lit.b) 
și, în particular, având în vedere dispozițiile 
art.251 alin.(1). Fondul de garantare a depozitelor 
bancare, în calitatea sa de administrator al fondului 
de rezoluţie bancară, poate fi acţionar al instituţiei-
punte,  

Pentru clarificarea textului (indicarea 
sensului noțiunii de „control” în acest 
context)  

56.  Art.245  
(1) Banca Naţională a României, în calitatea 
sa de autoritate de rezoluţie, poate transfera 
înapoi acţiuni sau alte instrumente de 
proprietate, ori active, drepturi sau obligaţii 
de la instituţia-punte, într-una dintre 
următoarele situaţii: 

Art.245  
(1) Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, poate transfera înapoi acţiuni 
sau alte instrumente de proprietate, ori active, 
drepturi sau obligaţii de la instituţia-punte, într-una 
dintre următoarele situaţii: 
 

Pentru claritatea și simplificarea 
textului şi asigurarea coerenţei 
terminologice. 
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a) în situația în care posibilitatea ca 
respectivele acţiuni sau alte instrumente 
de proprietate, active, drepturi sau 
obligaţii să fie transferate înapoi este 
precizată în mod expres în cadrul deciziei 
prin care se pune în aplicare 
instrumentul prin care a fost efectuat 
transferul; 
 
b) în situația în care respectivele acţiuni 
sau alte instrumente de proprietate, 
active, drepturi sau obligaţii nu 
îndeplinesc condiţiile de transfer sau nu 
se încadrează în categoria acţiunilor sau 
altor instrumente de proprietate, 
activelor, drepturilor sau obligaţiilor 
specificate în cadrul deciziei prin care se 
pune în aplicare instrumentul prin care a 
fost efectuat transferul. 
 
(2) Un astfel de transfer înapoi se poate 
efectua în orice moment şi respectă orice 
alte condiţii stipulate în cadrul deciziei 
prin care se pune în aplicare 
instrumentul instituției-punte, pentru 
scopul realizării transferului în cauză. 

 
a) în situația în care posibilitatea ca respectivele 
acţiuni sau alte instrumente de proprietate, 
active, drepturi sau obligaţii să fie transferate 
înapoi este precizată în mod expres în cadrul 
deciziei de aplicare a instrumentului instituției-
punte, în baza căreia s-a efectuat transferul; 
 
 
 
b) în situația în care respectivele acţiuni sau alte 
instrumente de proprietate, active, drepturi sau 
obligaţii nu îndeplinesc condiţiile de transfer sau nu 
se încadrează în categoria acţiunilor sau altor 
instrumente de proprietate, activelor, drepturilor sau 
obligaţiilor specificate în cadrul deciziei prevăzute 
la lit.a). 
 
 
 
 
(2) Un astfel de transfer înapoi se poate efectua în 
orice moment şi respectă orice alte condiţii stipulate 
în cadrul deciziei de aplicare a instrumentului 
instituției-punte, pentru scopul realizării 
transferului în cauză. 

57.  Art. 247 alin.(2)  
(2) În alte scopuri, Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, are competența de a solicita ca o 
instituţie-punte să fie considerată drept o 
continuatoare a instituţiei supuse rezoluţiei 
şi să poată continua să exercite toate 
drepturile exercitate de instituţia supusă 
rezoluţiei aferente activelor, drepturilor sau 

Art. 247 alin.(2) 
(2) În alte scopuri, Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, are competența 
de a stabili ca o instituţie-punte să fie considerată 
drept o continuatoare a instituţiei supuse rezoluţiei şi 
să poată continua să exercite toate drepturile 
exercitate de instituţia supusă rezoluţiei aferente 
activelor, drepturilor sau obligaţiilor transferate. 

Pentru acuratețea textului. 
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obligaţiilor transferate. 

58. Art. 248 alin.(3) lit.b) 
(3) Fără a aduce atingere  prevederilor 
alin.(1), următoarele dispoziţii sunt 
aplicabile: 
... 
b) în cazul în care instituţia-punte nu 
îndeplineşte criteriile legate de calitatea 
de membru sau criteriile de participare la 
un sistem relevant de plăţi, compensare 
sau decontare, la o bursă de valori, la o 
schemă de compensare pentru investitori 
sau la o schemă de garantare a 
depozitelor, drepturile prevăzute la 
alin.(1) se exercită de către instituția-
punte numai pentru o perioadă de timp 
care poate fi stabilită de Banca Naţională 
a României, în calitatea sa de autoritate 
de rezoluţie, de maxim 24 de luni de la 
data transferului, şi care poate fi 
prelungită cu perioade de maxim 24 de 
luni, la solicitarea instituţiei-punte 
adresată aceleiași autorităţi. 

Art. 248 alin.(3) lit.b) 
 
 
... 
 
b) în cazul în care instituţia-punte nu 
îndeplineşte criteriile legate de calitatea de 
membru sau criteriile de participare la un sistem 
relevant de plăţi, compensare sau decontare, la o 
bursă de valori, la o schemă de compensare 
pentru investitori sau la o schemă de garantare a 
depozitelor, drepturile prevăzute la alin.(1) se 
exercită de către instituția-punte numai pentru o 
perioadă de timp care poate fi stabilită de Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, de maximum 24 de luni de 
la data transferului, şi care poate fi prelungită cu 
perioade de maximum 12 luni, la solicitarea 
instituţiei-punte adresată aceleiași autorităţi. 

Pentru corelarea termenelor (similar 
amendamentului de la art.234 - 
corelarea termenului de 12 luni, 
prevăzut la art.256, cu care se poate 
prelungi activitatea băncii punte cu 
termenul prevăzut la art.248). 

59. Art. 250 
Obiectivele instituţiei-punte nu implică 
nicio obligaţie sau responsabilitate a 
acesteia faţă de acţionarii sau creditorii 
instituţiei supuse rezoluţiei, iar organul de 
conducere sau conducerea superioară nu 
răspunde faţă de acţionarii sau creditorii 
respectivi pentru actele săvârşite şi 
omisiunile înregistrate în îndeplinirea 
atribuţiilor lor, cu excepţia cazului în care 
actul sau omisiunea în cauză implică o 
neglijenţă sau o abatere gravă potrivit 
legii, care afectează în mod direct drepturile 

Art. 250 
Obiectivele instituţiei-punte nu implică nicio 
obligaţie sau responsabilitate a acesteia faţă de 
acţionarii sau creditorii instituţiei supuse rezoluţiei, 
iar organul de conducere sau conducerea superioară 
nu răspunde faţă de acţionarii sau creditorii 
respectivi pentru actele săvârşite şi omisiunile 
înregistrate în îndeplinirea atribuţiilor lor, cu 
excepţia cazului în care actul sau omisiunea în 
cauză implică intenția sau neglijenţa gravă 
potrivit legii, care afectează în mod direct drepturile 
acţionarilor sau creditorilor.   

Pentru acuratețe terminologică. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
acţionarilor sau creditorilor.   

60. Art. 251 alin.(1) lit. b) 
b) în funcţie de structura acţionariatului 
instituţiei-punte, Banca Naţională a 
României, în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, numeşte sau aprobă organul de 
conducere al instituţiei-punte; 
 
 
 

Art. 251 alin.(1) lit. b) 
b) în funcţie de structura acţionariatului 
instituţiei-punte, Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, numeşte 
sau aprobă, după caz,  organul de conducere al 
instituţiei-punte; 
 
 
 

Tehnică legislativă 

61. Art.251 alin.(1) lit.d) 
d) Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, 
aprobă strategia şi profilul de risc ale 
instituţiei-punte; 

Art.251 alin.(1) lit.d) 
d) Banca Naţională a României, în calitatea 
sa de autoritate de rezoluţie, aprobă strategia şi 
profilul de risc ale instituţiei-punte, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art.149 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Pentru clarificarea regimului aplicabil 
în cazul instituțiilor-punte care fac 
parte din catogoria instituțiilor de 
credit, privind profilul de risc supus 
aprobării autorității de rezoluţie, în 
acest sens fiind făcută trimitere la 
prevederile art.149 din OUG 
nr.99/2006. 

62. Art. 251, alin. (1), lit. e)  
e) instituţia-punte este autorizată în 
conformitate cu prevederile Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu reglementările 
emise de Banca Naţională a României în 
aplicarea acesteia, sau cu legislaţia 
privind piaţa de capital, dacă este cazul, 
şi deţine autorizaţiile necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor sau furnizarea 
serviciilor aferente elementelor preluate 
în urma unui transfer efectuat conform 
prevederilor art. 383 - 384; 
 

Art. 251, alin. (1), lit. e)  
e) instituţia-punte este autorizată în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 
reglementările emise de Banca Naţională a 
României în aplicarea acesteia, sau cu legislaţia 
privind piaţa de capital, dacă această cerinţă este 
aplicabilă, şi deţine autorizaţiile necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor sau furnizarea 
serviciilor aferente elementelor preluate în urma 
unui transfer efectuat conform prevederilor art. 
383 - 384; 
 

 
Tehnică legislativă 

63. Art. 251, alin. (1), lit. f) Art. 251, alin. (1), lit. f)  
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
f) instituţia-punte respectă, dacă este 
cazul, dispoziţiile Regulamentului (UE) 
nr. 575/2013, ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale 
reglementărilor emise de Banca 
Naţională a României în aplicarea 
acestora, precum şi cele ale legislaţiei 
privind piaţa de capital, şi, dacă este 
cazul, face obiectul unei supravegheri în 
conformitate cu aceleași dispoziţii. 
 

f) instituţia-punte respectă, dacă prevederile sunt 
aplicabile, dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 
575/2013, ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale 
reglementărilor emise de Banca Naţională a 
României în aplicarea acestora, precum şi cele 
ale legislaţiei privind piaţa de capital, şi, dacă 
este cazul, face obiectul unei supravegheri în 
conformitate cu aceleași dispoziţii. 
 

Tehnică legislativă 

64. Art.251 alin.(2) 
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) şi în cazul 
în care este necesar pentru a îndeplini 
obiectivele rezoluţiei, instituţia-punte 
poate fi constituită şi autorizată fără 
respectarea prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau legislaţiei 
privind piaţa de capital, pentru o 
perioadă scurtă de timp, la începutul 
funcţionării sale. În acest sens, structura 
din cadrul Băncii Naţionale a României 
care exercită funcţia de rezoluţie 
transmite o cerere structurii care exercită 
funcţia de supraveghere. Dacă decide să 
acorde o astfel de autorizaţie, Banca 
Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate competentă, indică intervalul 
în care instituţia-punte este scutită de la 

Art.251 alin.(2) 
(2) În cazul în care este necesar pentru a 
îndeplini obiectivele rezoluţiei, instituţia-punte 
poate fi constituită şi autorizată fără ca aceasta 
să respecte, pentru o perioadă scurtă de timp, la 
începutul funcţionării sale, cerințele cuprinse în 
actele normative prevăzute la alin.1 lit.e) și f) . În 
acest sens, structura din cadrul Băncii Naţionale 
a României care exercită funcţia de rezoluţie 
transmite o cerere structurii care exercită funcţia 
de supraveghere. Dacă decide să acorde o astfel 
de autorizaţie, Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate competentă, indică 
intervalul în care instituţia-punte este scutită de 
la respectarea cerinţelor respectivelor prevederi 
legale. 

Pentru asigurarea coerenței textului - 
respectarea prevederilor alin.(1) lit.e) și 
f) nu este posibilă în condițiile în care, 
la alin.(2) sunt permise  derogări de la 
acestea. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
respectarea cerinţelor respectivelor 
prevederi legale 

65. Art. 252 
Cu respectarea oricăror restricţii aplicate 
în conformitate cu normele Uniunii 
Europene sau cele naţionale în materie de 
concurenţă, conducerea instituţiei-punte 
gestionează instituţia-punte în vederea 
păstrării accesului la funcţiile critice şi a 
vânzării instituţiei de credit sau a 
entităţii prevăzute la  art.1 alin.(1) lit.b), 
c) sau d), a activelor, drepturilor sau 
obligaţiilor sale către unul sau mai mulţi 
cumpărători din sectorul privat, în 
situația în care condiţiile sunt prielnice şi 
în termenul specificat la  art.255 sau  
art.256, după caz. 

Art. 252 
Cu respectarea oricăror restricţii aplicate în 
conformitate cu normele Uniunii Europene sau 
cele naţionale în materie de concurenţă, 
conducerea instituţiei-punte gestionează 
instituţia-punte în vederea păstrării accesului la 
funcţiile critice şi a vânzării instituţiei de credit 
sau a entităţii prevăzute la  art.1 alin.(1) lit.b), c) 
sau d), a activelor, drepturilor sau obligaţiilor 
sale către unul sau mai mulţi cumpărători din 
sectorul privat, în situația în care condiţiile sunt 
prielnice, în opinia Băncii Naţionale a României, 
în calitatea sa de autoritate de rezoluţie,  şi în 
termenul specificat la  art.255 sau  art.256, după 
caz. 

Pentru claritatea textului (cui apartine 
sarcina evaluării unor elemente de 
ordin cantitativ/ calitativ). 

66. Art. 253 
Banca Naţională a României, în calitatea 
sa de autoritate de rezoluţie, decide că o 
instituţie-punte nu mai reprezintă o 
instituţie-punte în conformitate cu 
prevederile art.240 în momentul apariției 
oricăreia dintre următoarele situaţii: 

Art. 253 - partea introductivă 
Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, decide că o instituţie-
punte nu mai reprezintă o instituţie-punte în 
conformitate cu prevederile art.240 ca urmare a 
apariției oricăreia dintre următoarele situaţii: 

Pentru acuratețea textului. 
 

67. Art. 255 
În cazul în care nu este aplicabilă niciuna 
dintre situaţiile prevăzute la  art.253 lit.a) 
– c) sau e), Banca Naţională a României, 
în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, 
pune capăt funcţionării instituţiei-punte 
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 
de doi ani de la data la care a fost 
efectuat ultimul transfer de la o instituţie 
supusă rezoluţiei, în virtutea aplicării 
instrumentului instituţiei-punte. 

Art. 255 
În cazul în care nu este aplicabilă niciuna dintre 
situaţiile prevăzute la  art.253 lit.a) – c) sau e), 
Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, ia măsuri pentru încetarea 
funcţionării instituţiei-punte, cât mai curând 
posibil, potrivit propriei aprecieri, dar nu mai 
târziu de 2 ani de la data la care a fost efectuat 
ultimul transfer de la o instituţie supusă rezoluţiei, în 
virtutea aplicării instrumentului instituţiei-punte. 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
cantitativ/calitativ). 

68. Art.260 Art.260 Pentru corelare cu amendamentul 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate competentă, poate hotărî 
aprobarea constituirii unei instituţii-
punte autorizate în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un capital 
social stabilit sub nivelul prevăzut la art. 
11 din același act normativ, dar care nu 
poate fi mai mic decât echivalentul în lei 
a 1 milion de euro. În aplicarea 
prevederilor art. 36 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, Banca Naţională 
a României notifică, în acest caz, 
autorizarea instituţiei de credit-punte şi 
Comisiei Europene, împreună cu 
motivarea nivelului stabilit pentru 
capitalul social. 

Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 
competentă, poate autoriza o instituţie de credit-
punte cu un capital social stabilit sub nivelul 
prevăzut la art. 11 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007,  cu modificările şi completările 
ulterioare dar care nu poate fi mai mic decât 
echivalentul în lei a un milion de euro. În aplicarea 
prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, Banca Naţională a 
României notifică, în acest caz, autorizarea 
instituţiei de credit-punte şi Comisiei Europene, 
împreună cu motivarea nivelului stabilit pentru 
capitalul social. 

propus la art.262, prin care se derogă 
de la procedura de autorizare a unei 
instituții de credit, prevăzută de OUG 
nr.99/2006, care presupune două etape, 
respectiv, aprobarea constituirii și 
autorizarea funcționării. 

69. Art.261 
Îndeplinirea de către acţionarii 
instituţiei-punte autorizate în 
conformitate cu prevederile Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, autorităţi publice 
şi/sau Fondul de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar, a criteriilor prevăzute 
la art. 26 alin.(1) din același act normativ 
este prezumată. 
 

Art.261 
Îndeplinirea de către acţionarii instituţiei de 
credit-punte, autorităţi publice şi/sau Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar, a 
criteriilor prevăzute la art. 26 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, este prezumată. 

Pentru acuratețea textului –cerința de 
calitate a acționariatului trebuie să fie  
îndeplinită anterior autorizării 
instituției-punte. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
 

70. Art.262 
La constituirea unei instituţii-punte 
autorizate în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate competentă, numeşte persoanele 
care asigură conducerea structurilor care 
privesc activităţile de administrare şi control 
al riscurilor, audit intern, conformitate, 
trezorerie, creditare, precum şi orice alte 
activităţi care pot expune respectiva 
instituţie-punte unor riscuri semnificative. 

Art.262 
Prin derogare de la art.33 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.227/2007 , 
cu modificările şi completările ulterioare, Banca 
Națională a României, în calitate de autoritate 
competentă, se pronunță cu privire la autorizarea 
instituției de credit-punte în cel mai scurt timp 
posibil de la transmiterea de către structura care 
exercită funcția de rezoluție a documentației la 
care se face referire la art.264 și având în vedere 
decizia sa, în calitate de autoritate de rezoluție, 
privind aprobarea elementelor referitoare la  
funcționarea instituției-punte prevăzute la 
art.251 alin.(1) lit.a)-d). 
 
 
 
 
 
 

Eliminarea textului existent este 
propusă pentru corelare cu regimul 
general aplicabil  instituțiilor de credit 
în ceea ce privește numirea persoanelor 
din conducerea de nivel mediu (care se 
realizează de către organul de 
conducere al instituției; aceste 
persoane nu pot fi numite de 
autoritatea de supraveghere care 
autorizează instituţia de credit-punte). 
Introducerea noului text este justificată 
de necesitatea instituirii unei derogări, 
din motive care țin de celeritatea cu 
care trebuie aplicate măsurile de 
rezoluție, de la procedura  de autorizare 
a unei instituții de credit, prevăzută de 
OUG nr.99/2006, care presupune două 
etape, respectiv, aprobarea constituirii 
și autorizarea funcționării, şi care se 
derulează pe parcursul unei perioade de 
maxim 12 luni. 

71. Art. 263, alin. (2) 

(2) Dispoziţiile art. 9 alin.(2) şi art. 
111 alin.(2) lit. b1) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu se aplică instituţiei-punte 
autorizate în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 263, alin. (2) 

(2) Dispoziţiile art. 9 alin.(2) din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu se aplică instituţiei-punte autorizate în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

Tehnică legislativă 

72. Art.264 
Banca Naţională a României stabileşte 

Art.264 
Banca Naţională a României stabileşte prin 

Pentru corelare cu regimul general 
aplicabil instituțiilor de credit, în ceea 
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prin reglementări documentaţia în baza 
căreia se autorizează constituirea 
instituţiei-punte în conformitate cu 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.99/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi conţinutul hotărârii privind 
constituirea unei astfel de instituţii-punte.

reglementări condițiile și documentaţia în baza 
căreia se autorizează instituţia de credit-punte în 
conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.99/2006, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.227/2007 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

ce privește obiectul reglementărilor 
secundare emise de BNR în materia 
autorizării și pentru corelare cu 
amendamentul propus la art.262. 

73. Art. 265 alin.(1) 
(1) Înmatricularea instituţiei-punte în 
registrul comerţului se face în regim de 
urgenţă, în baza actului constitutiv şi, după 
caz, a autorizaţiei de constituire, în termen 
de 24 de ore de la depunerea documentelor 
la oficiul registrului comerţului în a cărui 
circumscripţie se află sediul instituţiei-
punte. 
 

Art. 265 alin.(1) 
 (1) Înmatricularea instituţiei-punte în registrul 
comerţului se face în regim de urgenţă, doar în baza 
actului constitutiv şi, după caz, a autorizaţiei emise 
de Banca Națională a României în calitate de 
autoritate competentă, în termen de 24 de ore de la 
depunerea acestora la oficiul registrului comerţului 
în a cărui circumscripţie se află sediul instituţiei-
punte. 
 

Pentru clarificarea modului în care se 
face înmatricularea și acurateţea 
textului (corelare cu amendamentul 
propus la art.262 prin care se derogă de 
la procedura de autorizare a unei 
instituții de credit, prevăzută de OUG 
nr.99/2006). 

74. Art. 268 alin. (2) 
(2) Cu respectarea prevederilor  art.453 - 
455, transferul prevăzut la alin.(1) poate 
avea loc fără a obţine acordul 
acţionarilor instituţiilor supuse rezoluţiei 
sau al oricărei părţi terţe, alta decât 
instituţia-punte, şi nu este supus niciunei 
cerinţe procedurale prevăzute de 
legislația aplicabilă în materie de societăți 
sau de legislaţia pieţei de capital. 

Art. 268 alin.(2) 
(2) Cu respectarea prevederilor  art.453 - 455, 
transferul prevăzut la  alin.(1) poate avea loc fără a 
obţine acordul acţionarilor instituţiilor supuse 
rezoluţiei sau al oricărei părţi terţe, alta decât 
instituţia-punte, şi nu este supus niciunei cerinţe 
procedurale prevăzute de legislația aplicabilă în 
materie de societăți sau de legislaţia pieţei de 
capital, prevederile art.384 fiind aplicabile. 

Idem art.223 alin.(2) și art.239 alin.(2) 
- Pentru clarificarea textului în ceea ce 
priveşte regimul juridic al transferului 
(având în vedere amendamentul propus 
la art.384 la care se face trimitere).  

75. Art. 269 lit.a) 
În sensul instrumentului de separare a 
activelor, un vehicul de administrare a 
activelor este o persoană juridică ce 
îndeplineşte cumulativ cerinţele de mai 
jos: 
a) capitalul social este deținut în totalitate 

Art. 269 lit.a) 
În sensul instrumentului de separare a activelor, 
un vehicul de administrare a activelor este o 
persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ 
cerinţele de mai jos: 
a) capitalul social este deținut în totalitate sau 
parţial de una sau mai multe autorităţi publice şi 

Pentru clarificarea textului (indicarea 
sensului noțiunii de „control” în acest 
context). 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
sau parţial de una sau mai multe 
autorităţi publice şi vehiculul de 
administrare a activelor este controlat de 
Banca Naţională a României, în calitatea 
sa de autoritate de rezoluţie. Fondul de 
garantare a depozitelor bancare, în 
calitatea sa de administrator al fondului 
de rezoluţie bancară, poate fi acţionar al 
vehiculului de administrare a activelor; 

vehiculul de administrare a activelor este 
controlat de Banca Naţională a României, în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie, în sensul 
celor prevazute la art.383 alin.(1) lit.b) și, în 
particular, având în vedere dispozițiile art.271. 
Fondul de garantare a depozitelor bancare, în 
calitatea sa de administrator al fondului de 
rezoluţie bancară, poate fi acţionar al vehiculului 
de administrare a activelor; 

76. Art. 274 
Cu respectarea prevederilor  art.220, 
orice contraprestaţie aferentă activelor, 
drepturilor sau obligaţiilor dobândite în 
mod direct de la instituţia supusă 
rezoluţiei, se plăteşte de vehiculul de 
administrare a activelor în favoarea 
instituţiei supuse rezoluţiei. 
Contraprestaţia poate lua forma unei 
datorii a vehiculului de administrare a 
activelor. 

Art. 274 
Cu respectarea prevederilor  art.220, orice 
contraprestaţie aferentă activelor, drepturilor 
sau obligaţiilor dobândite în mod direct de la 
instituţia supusă rezoluţiei, se plăteşte de 
vehiculul de administrare a activelor în favoarea 
instituţiei supuse rezoluţiei. Contraprestaţia 
poate fi plătită prin instrumente de datorie emise 
de vehiculul de administrare a activelor. 

Pentru transpunerea corectă a 
prevederii corespondente din Directiva 
2014/59/UE (art.42.7) 

77. Art.277  
(1) Banca Naţională a României, în calitatea 
sa de autoritate de rezoluţie, poate transfera 
înapoi drepturi, active sau obligaţii, de la 
vehiculul de administrare a activelor la 
instituţia supusă rezoluţiei, într-una dintre 
următoarele situaţii: 
a) în situația în care posibilitatea ca 
respectivele drepturi, active sau obligaţii 
să fie transferate înapoi este precizată în 
mod expres în cadrul deciziei prin care se 
pune în aplicare instrumentul prin care a 
fost efectuat transferul; 
 
b) în situația în care respectivele 
drepturi, active sau obligaţii nu 

Art.277  
(1) Banca Naţională a României, în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, poate transfera înapoi 
drepturi, active sau obligaţii, de la vehiculul de 
administrare a activelor la instituţia supusă 
rezoluţiei, într-una dintre următoarele situaţii: 
 
a) în situația în care posibilitatea ca respectivele 
drepturi, active sau obligaţii să fie transferate 
înapoi este precizată în mod expres în cadrul 
deciziei de aplicare a instrumentului de separare 
a activelor, în baza căreia s-a efectuat transferul; 
 
 
b) în situația în care respectivele drepturi, active 
sau obligaţii nu îndeplinesc condiţiile de transfer 

Pentru clarificarea şi simplificarea 
textului şi asigurarea coerenței 
terminologice (idem art.245). 
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îndeplinesc condiţiile de transfer sau nu 
se încadrează în categoria drepturilor, 
activelor sau obligaţiilor specificate în 
cadrul deciziei prin care se pune în 
aplicare instrumentul prin care a fost 
efectuat transferul. 
 
(2) În oricare dintre cazurile prevăzute la 
alin.(1) lit.a) şi b), transferul înapoi se poate 
efectua în orice moment şi respectă orice 
alte condiţii stipulate în cadrul deciziei prin 
care se pune în aplicare instrumentul 
respectiv pentru scopul realizării 
transferului în cauză. 

sau nu se încadrează în categoria drepturilor, 
activelor sau obligaţiilor specificate în cadrul 
deciziei prevăzute la lit.a). 
 
 
 
 
(2) În oricare dintre cazurile prevăzute la alin.(1) 
lit.a) şi b), transferul înapoi se poate efectua în 
orice moment şi respectă orice alte condiţii 
stipulate în cadrul deciziei de aplicare a 
instrumentului de separare a activelor, pentru 
scopul realizării transferului în cauză. 

78. Art. 280 
Obiectivele vehiculului de administrare a 
activelor nu implică nicio obligaţie sau 
responsabilitate a acestuia faţă de 
acţionarii sau creditorii instituţiei supuse 
rezoluţiei, iar organul de conducere sau 
conducerea superioară nu răspunde faţă 
de acţionarii sau creditorii respectivi 
pentru actele săvârşite şi omisiunile 
înregistrate în îndeplinirea atribuţiilor 
lor, cu excepţia cazului în care actul sau 
omisiunea în cauză implică o neglijenţă 
sau o abatere gravă potrivit legii, care 
afectează în mod direct drepturile 
acţionarilor sau creditorilor. 

Art. 280 
Obiectivele vehiculului de administrare a 
activelor nu implică nicio obligaţie sau 
responsabilitate a acestuia faţă de acţionarii sau 
creditorii instituţiei supuse rezoluţiei, iar organul 
de conducere sau conducerea superioară nu 
răspunde faţă de acţionarii sau creditorii 
respectivi pentru actele săvârşite şi omisiunile 
înregistrate în îndeplinirea atribuţiilor lor, cu 
excepţia cazului în care actul sau omisiunea în 
cauză implică intenția sau neglijența gravă 
potrivit legii, care afectează în mod direct 
drepturile acţionarilor sau creditorilor.  

Idem art.250 - Pentru acuratețe 
terminologică. 
 

79.  Art.283 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, poate aplica 
instrumentul de recapitalizare internă în 
scopul prevăzut la  art.282 lit.a), numai dacă 
există o perspectivă rezonabilă potrivit 
căreia aplicarea acestui instrument, 

Art.283 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, poate aplica instrumentul de 
recapitalizare internă în scopul prevăzut la  art.282 
lit.a), numai dacă, în opinia sa, există o perspectivă 
rezonabilă potrivit căreia aplicarea acestui 
instrument, împreună cu alte măsuri relevante, 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 
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împreună cu alte măsuri relevante, inclusiv 
măsuri puse în aplicare în conformitate cu 
planul de reorganizare a activităţii prevăzut 
la  art.332 va avea drept rezultat realizarea 
obiectivelor relevante ale rezoluţiei, precum 
şi restabilirea viabilităţii pe termen lung şi a 
solidităţii financiare a instituţiei de credit 
sau a entităţii în cauză. 

inclusiv măsuri puse în aplicare în conformitate cu 
planul de reorganizare a activităţii prevăzut la 
art.332 va avea drept rezultat realizarea obiectivelor 
relevante ale rezoluţiei, precum şi restabilirea 
viabilităţii pe termen lung şi a solidităţii financiare a 
instituţiei de credit sau a entităţii în cauză. 

80.  Art. 284 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritatea de rezoluţie, poate aplica 
instrumentul de recapitalizare internă 
tuturor instituţiilor de credit sau entităţilor 
prevăzute la  art.1 alin.(1) lit.b), lit.c) sau 
lit.d), respectând, în fiecare caz, forma 
juridică a instituţiei de credit sau a entităţii 
în cauză, sau poate schimba forma juridică a 
acestora. 

Art. 284 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritatea de rezoluţie, poate aplica instrumentul de 
recapitalizare internă tuturor instituţiilor de credit 
sau entităţilor prevăzute la  art.1 alin.(1) lit.b), lit.c) 
sau lit.d), respectând, în fiecare caz, forma juridică a 
instituţiei de credit sau a entităţii în cauză, sau poate 
schimba forma juridică a acestora, dacă o altă 
formă juridică este permisă de lege. 

Pentru claritatea textului în raport de 
limitările legislative privind forma 
juridică în care se poate constitui o 
instituție de credit ori altă entitate 
supusă rezoluţiei. 

81.  Art.286 alin.(2) lit.d), alin.(5) și alin.(6) 
 
(2) În aplicarea prevederilor alin.(1) lit. g), 
categoriile de entități sunt următoarele: 
.... 
d) scheme de garantare a depozitelor care 
decurg din contribuţiile datorate în 
conformitate cu Legea nr..../...privind 
schemele de garantare a depozitelor. 
 
(5) Nici cerinţa prevăzută la alin.(4) şi nici 
prevederile alin.(1) lit.b) nu împiedică 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, să-şi exercite, după 
caz, respectivele competenţe în legătură cu 
orice parte a unei obligaţii garantate sau a 
unei datorii pentru care s-a depus o garanţie 
reală care depăşeşte valoarea activelor, a 

Art.286 alin. (2) lit.d), alin.(5) și alin.(6) 
 
2) În aplicarea prevederilor alin.(1) lit. g), 
categoriile de entități sunt următoarele: 
.... 
d) scheme de garantare a depozitelor pentru datorii 
care decurg din contribuţiile datorate în conformitate 
cu legislația privind schemele de garantare a 
depozitelor. 
 
(5) Nici cerinţa prevăzută la alin.(4) şi nici 
prevederile alin.(1) lit.b) nu împiedică Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, să-şi exercite, după caz, respectivele 
competenţe în legătură cu orice parte a unei obligaţii 
garantate sau a unei datorii, pentru care s-a depus o 
garanţie reală, care depăşeşte valoarea activelor, a 
gajului, a dreptului de retenţie sau a garanţiei reale 

 
 
Alin.2 - Modificare necesară din 
considerente de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Alin.(5) - Pentru claritate și certitudine 
juridică -  introducerea respectivei 
virgule este necesară pentru a nu se 
lăsa loc de interpretare a prevederii 
(finalul textului se referă la „partea 
unei obligații garantate sau a unei 
datori ,,,,”, și nu la „garanția reală”).  
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
gajului, a dreptului de retenţie sau a 
garanţiei reale care o acoperă. 
 
(6) Prevederile  alin.(1) lit.a) nu împiedică 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, să-şi exercite, după 
caz, respectivele competenţe în legătură cu 
orice parte a unui depozit care depăşeşte 
nivelul de garantare prevăzut în Legea 
nr..../... privind schemele de garantare a 
depozitelor. 

care o acoperă. 
 
 
(6) Prevederile  alin.(1) lit.a) nu împiedică Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, să-şi exercite, după caz, respectivele 
competenţe în legătură cu orice parte a unui depozit 
care depăşeşte nivelul de garantare prevăzut de 
legislația privind schemele de garantare a 
depozitelor. 

 
Alin.6 - Modificare necesară din 
considerente de tehnică legislativă. 

82.  Art. 287 alin.(1) 
(1) În situaţii excepţionale, atunci când se 
aplică instrumentul de recapitalizare internă, 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, poate exclude, 
integral sau parţial, anumite datorii de la 
aplicarea competenţelor de reducere a 
valorii sau de conversie, în cazurile în care: 

Art. 287 alin.(1) partea introductivă 
(1) În situaţii excepţionale, atunci când se aplică 
instrumentul de recapitalizare internă, Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, poate exclude, integral sau parţial, anumite 
datorii de la aplicarea competenţelor de reducere a 
valorii sau de conversie, în cazurile în care 
apreciază că: 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 

83.  Art. 290. - Contribuţia fondului de rezoluţie 
bancară prevăzut la  art.288 poate fi 
finanţată prin:  
a) suma aflată la dispoziţia fondului de 
rezoluţie bancară care a fost atrasă prin 
contribuţii de la instituţii de credit şi 
sucursale ale acestora din Uniune, în 
conformitate cu prevederile art.533 şi 
art.541 - 545; 
 

Art. 290. lit. a) - Contribuţia fondului de rezoluţie 
bancară prevăzut la  art.288 poate fi finanţată prin:  
 
a) suma aflată la dispoziţia fondului de rezoluţie 
bancară care a fost atrasă prin contribuţii de la 
instituţii de credit şi sucursale ale acestora din 
Uniune, în conformitate cu prevederile art.533 şi 
art.542 - 545; 
 

Corelări de tehnică legislativă 

84.  Art. 291 alin.(2) 

(2) Ca alternativă sau în mod 
suplimentar, atunci când sunt îndeplinite 
condiţiile de la  alin.(1), fondul de rezoluţie 
bancară poate face o contribuţie din 
resursele care au fost atrase prin contribuţii 

Art. 291 alin.(2) 

(2) Ca alternativă sau în mod suplimentar, 
atunci când sunt îndeplinite condiţiile de la  alin.(1), 
fondul de rezoluţie bancară poate face o contribuţie 
din resursele care au fost atrase prin contribuţii 
anuale în conformitate cu prevederile art.533 şi 

Corelări de tehnică legislativă 
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anuale în conformitate cu prevederile 
art.533 şi art.541 -545 şi care nu au fost încă 
utilizate. 

 

art.542 -545 şi care nu au fost încă utilizate. 

 

85.  Art. 292, lit.b) 
b) Fondul de rezoluţie bancară are la 
dispoziţie, prin intermediul contribuţiilor 
anuale (excluzând contribuţiile către 
schema de garantare a depozitelor) 
percepute în conformitate cu prevederile 
art.533 şi art.541 -545, o sumă cel puţin 
egală cu 3% din depozitele acoperite ale 
tuturor instituţiilor de credit autorizate 
pe teritoriul Românie; şi 
 

Art. 292, lit.b) 
b) Fondul de rezoluţie bancară are la dispoziţie, 
prin intermediul contribuţiilor anuale (excluzând 
contribuţiile către schema de garantare a 
depozitelor) percepute în conformitate cu 
prevederile art.533 şi art.542 -545, o sumă cel 
puţin egală cu 3% din depozitele acoperite ale 
tuturor instituţiilor de credit autorizate pe 
teritoriul Românie; şi 
 

Corelări de tehnică legislativă 

86.  Art. 308 lit.b) 
Pentru a se califica drept instrument 
contractual de recapitalizare internă în 
temeiul  art.307, trebuie să se demonstreze 
Băncii Naţionale a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, faptul că 
instrumentul:  
... 
b) face obiectul unui acord, al unui 
angajament sau al unei dispoziţii de 
subordonare cu caracter obligatoriu potrivit 
cărora, în eventualitatea unor proceduri 
obişnuite de insolvenţă, instrumentul este 
de rang inferior altor datorii eligibile şi nu 
poate fi rambursat decât după lichidarea 
altor datorii eligibile datorate la momentul 
respectiv. 

Art. 308 lit.b) 
Pentru a se califica drept instrument contractual de 
recapitalizare internă în temeiul  art.307, trebuie să 
se demonstreze Băncii Naţionale a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, faptul că 
instrumentul:  
... 
 
b) face obiectul unui acord, al unui angajament sau 
al unei dispoziţii de subordonare cu caracter 
obligatoriu potrivit cărora, în eventualitatea unor 
proceduri de insolvenţă, instrumentul este de rang 
inferior altor datorii eligibile şi nu poate fi rambursat 
decât după lichidarea altor datorii eligibile datorate 
la momentul respectiv. 

Pentru uniformizarea terminologiei, 
conform expresiei definite. 

87.  Art. 320 lit.e) 
La aplicarea instrumentului de recapitalizare 
internă, Banca Naţională a României, în 

Art. 320 lit.e) 
La aplicarea instrumentului de recapitalizare internă, 
Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 

Pentru uniformizarea terminologiei, 
conform expresiei definite. 
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calitate de autoritate de rezoluţie, exercită 
competenţele de reducere a valorii sau de 
conversie, cu respectarea oricăror excluderi 
prevăzute la art.286 şi 287 și cu respectarea 
următoarelor cerinţe: 
... 
e) numai dacă reducerea totală a valorii 
acţiunilor sau a altor instrumente de 
proprietate şi a instrumentelor de capital 
relevante, precum şi a datoriilor eligibile, 
efectuată în temeiul  lit.a), b), c) şi d), este 
inferioară valorii totale a sumelor prevăzute 
la  art.317 lit.b) şi c), Banca Naţională a 
României reduce, în măsura în care este 
necesar, valoarea principalului sau suma de 
plată datorată, aferentă datoriilor eligibile 
rămase în conformitate cu ierarhia 
creanţelor în procedurile obişnuite de 
insolvenţă, inclusiv a ierarhiei depozitelor 
prevăzute la art.234 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, cu respectarea 
prevederilor  art.285 - 295, împreună cu 
reducerea valorii prevăzută la lit.a), b), c) şi 
d), pentru a obţine valoarea totală a sumelor 
prevăzute la art.317 lit.b) şi c). 

de rezoluţie, exercită competenţele de reducere a 
valorii sau de conversie, cu respectarea oricăror 
excluderi prevăzute la art.286 şi 287 și cu 
respectarea următoarelor cerinţe: 
... 
 
e) numai dacă reducerea totală a valorii acţiunilor 
sau a altor instrumente de proprietate şi a 
instrumentelor de capital relevante, precum şi a 
datoriilor eligibile, efectuată în temeiul  lit.a), b), c) 
şi d), este inferioară valorii totale a sumelor 
prevăzute la  art.317 lit.b) şi c), Banca Naţională a 
României reduce, în măsura în care este necesar, 
valoarea principalului sau suma de plată datorată, 
aferentă datoriilor eligibile rămase în conformitate 
cu ierarhia creanţelor în procedurile de insolvenţă, 
inclusiv a ierarhiei depozitelor prevăzute la art.234 
din Legea nr.85/2014, cu respectarea prevederilor  
art.285 - 295, împreună cu reducerea valorii 
prevăzută la lit.a), b), c) şi d), pentru a obţine 
valoarea totală a sumelor prevăzute la art.317 lit.b) 
şi c). 

88.  Art. 321 alin.(2) 
(2) Prevederile alin.(1) nu împiedică 
acordarea unui tratament mai favorabil 
datoriilor care au fost excluse de la 
recapitalizarea internă în conformitate cu 
prevederile art.286 şi 287, în comparaţie cu 
datoriile eligibile care au acelaşi rang de 
prioritate în cadrul unei proceduri obişnuite 
de insolvenţă. 

Art. 321 alin.(2) 
(2) Prevederile alin.(1) nu împiedică acordarea unui 
tratament mai favorabil datoriilor care au fost 
excluse de la recapitalizarea internă în conformitate 
cu prevederile art.286 şi 287, în comparaţie cu 
datoriile eligibile care au acelaşi rang de prioritate în 
cadrul unei proceduri de insolvenţă. 

Pentru uniformizarea terminologiei, 
conform expresiei definite. 

89.  Art. 326 Art. 326 Pentru utlizarea unei terminologii mai 
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(1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, îşi exercită 
competenţele de reducere a valorii și de 
conversie în raport cu o datorie care decurge 
dintr-un instrument financiar derivat numai 
în momentul închiderii sau după 
închiderea instrumentelor financiare 
derivate. 
 
(2) La intrarea în procedura de rezoluţie, 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, este împuternicită să 
pună capăt şi să închidă, în acest scop, 
orice contract aferent unui instrument 
financiar derivat. 
(3) În cazul în care o datorie care decurge 
dintr-un instrument financiar derivat a fost 
exclusă de la aplicarea instrumentului de 
recapitalizare internă în temeiul  art.287, 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, nu este obligată să 
pună capăt contractului aferent 
instrumentului financiar derivat sau să îl 
închidă. 

(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, îşi exercită competenţele de 
reducere a valorii și de conversie în raport cu o 
datorie care decurge dintr-un instrument financiar 
derivat numai în momentul lichidării sau după 
lichidarea instrumentelor financiare derivate. 
 
 
 
(2) La intrarea în procedura de rezoluţie, Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, este împuternicită să înceteze şi să 
lichideze, în acest scop, orice contract aferent unui 
instrument financiar derivat. 
 
(3) În cazul în care o datorie care decurge dintr-un 
instrument financiar derivat a fost exclusă de la 
aplicarea instrumentului de recapitalizare internă în 
temeiul  art.287, Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, nu este obligată să 
înceteze contractul aferent instrumentului financiar 
derivat sau să îl lichideze. 

adecvate. 

90.  Art. 327 
În cazul în care tranzacţiile cu instrumente 
financiare derivate fac obiectul unui acord 
de compensare, Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, sau un evaluator independent 
stabileşte, ca parte a evaluării desfăşurate în 
conformitate cu prevederile art. 201 - 213, 
datoria ce rezultă din respectivele tranzacţii 
pe o bază netă, în conformitate cu 
dispoziţiile acordului în cauză 

Art. 327 
În cazul în care tranzacţiile cu instrumente 
financiare derivate fac obiectul unui acord de 
compensare, Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, sau o persoană  
independentă stabileşte, ca parte a evaluării 
desfăşurate în conformitate cu prevederile art. 201 - 
213, datoria ce rezultă din respectivele tranzacţii pe 
o bază netă, în conformitate cu dispoziţiile acordului 
în cauză 

Pentru asigurarea corelației cu 
terminologia utilizată în cadrul art.201 
– 213 (ce transpun art.36 din Directiva 
2014/59/UE) la care se face trimitere. 

91.  Art. 328.  Art. 328. lit.c) Pentru utlizarea unei terminologii mai 



44 
 

Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, stabileşte cuantumul 
datoriilor care provin din instrumente 
financiare derivate pe baza: 
.. 
c) unor metodologii adecvate pentru 
compararea pierderii de valoare care ar 
rezulta din închiderea şi utilizarea 
instrumentelor financiare derivate pentru 
recapitalizarea internă, cu valoarea 
pierderilor care ar fi suportate de 
instrumentele financiare derivate într-o 
recapitalizare internă. 

Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 
de rezoluţie, stabileşte cuantumul datoriilor care 
provin din instrumente financiare derivate pe baza: 
.. 
 
c) unor metodologii adecvate pentru compararea 
pierderii de valoare care ar rezulta din lichidarea şi 
utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru 
recapitalizarea internă, cu valoarea pierderilor care 
ar fi suportate de instrumentele financiare derivate 
într-o recapitalizare internă. 

adecvate. 

92.  Art. 333 alin.(1) 
(1) În situaţii excepţionale şi dacă acest 
lucru este necesar pentru realizarea 
obiectivelor rezoluţiei, Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, poate prelungi perioada prevăzută 
la art.332 alin.(1) până la maximum două 
luni începând cu data aplicării 
instrumentului de recapitalizare internă. 

Art. 333 alin.(1) 
(1) În situaţii considerate de Banca |Națională a 
României, în calitate de autoritatea de rezoluție, 
ca fiind excepţionale şi dacă acest lucru este necesar 
pentru realizarea obiectivelor rezoluţiei, aceasta, 
poate prelungi perioada menţionată la art.332 
alin.(1) până la maximum două luni începând cu 
data aplicării instrumentului de recapitalizare 
internă.  

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 
 
 

93.  Art.348 
Prevederile art.345 - 347 nu aduc atingere 
modificărilor aduse cadrului legislativ 
naţional, prevăzute de art. 632. 

Art.348 
Prevederile art.345 - 347 nu aduc atingere 
modificărilor aduse cadrului legislativ naţional, 
prevăzute la art.632 şi nici dispozițiilor art.222 
alin.(2). 

Pentru transpunere corectă şi completă 
a dispoziţiilor corespondente din 
Directiva 2014/59/UE (art.54.4), care 
se referă inclusiv la modificarea 
directivelor în materie de societăți, 
transpuse în legislația națională în 
cuprinsul Legii societăților nr.31/1990. 

94.  Art. 349 lit.d) 
Instituţiile de credit şi entităţile prevăzute la 
art.1 alin.(1) lit.b), c) şi d) includ în 
prevederile contractuale o clauză în virtutea 
căreia creditorul sau partea la acordul ce 
guvernează o datorie acceptă ca aceasta să 
poată face obiectul exercitării competențelor 

Art. 349 lit.d) 
Instituţiile de credit şi entităţile prevăzute la art.1 
alin.(1) lit.b), c) şi d) includ în prevederile 
contractuale o clauză în virtutea căreia creditorul sau 
partea la acordul ce guvernează o datorie acceptă ca 
aceasta să poată face obiectul exercitării 
competențelor de reducere a valorii și de conversie 

Pentru acuratețea textului. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
de reducere a valorii și de conversie şi este 
de acord să se supună oricărei măsuri de 
reducere a valorii principalului sau a sumei 
de plată datorate, de conversie sau de 
anulare, ce poate fi impusă de către Banca 
Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, în exercitarea 
competenţelor sale, cu condiţia ca o astfel 
de datorie: 
….  
d) să fie emisă sau contractată după data la 
care se aplică prevederile referitoare la 
recapitalizarea internă. 

şi este de acord să se supună oricărei măsuri de 
reducere a valorii principalului sau a sumei de plată 
datorate, de conversie sau de anulare, ce poate fi 
impusă de către Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, în exercitarea 
competenţelor sale, cu condiţia ca o astfel de 
datorie: 
….. 
 
 
d) să fie emisă sau contractată după data de la care 
se aplică prevederile referitoare la recapitalizarea 
internă. 

95.  Art. 352. - (1) În vederea participării 
la rezoluţia unei instituţii de credit sau a 
unei entităţi prevăzute la art.1 alin.(1) lit.b), 
c) sau d), inclusiv intervenind direct în 
vederea evitării lichidării acesteia, cu scopul 
de a îndeplini obiectivele rezoluţiei stabilite 
la art.178 în legătură cu România sau cu 
Uniunea în ansamblul său, se poate acorda 
sprijin financiar public extraordinar prin 
intermediul unor instrumente suplimentare 
de stabilizare financiară, în conformitate cu 
prevederile art.221, art. 353 şi cu cadrul 
Uniunii Europene privind ajutorul de stat. 
Astfel de măsuri se iau sub conducerea 
Ministerului Finanțelor Publice în calitate 
de minister competent sau a Guvernului în 
strânsă cooperare cu Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie. 

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), 
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 
minister competent, sau Guvernul dispune 

Art. 352. - (1) În vederea participării la 
rezoluţia unei instituţii de credit sau a unei entităţi 
prevăzute la art.1 alin.(1) lit.b), c) sau d), inclusiv 
intervenind direct în vederea evitării lichidării 
acesteia, cu scopul de a îndeplini obiectivele 
rezoluţiei stabilite la art.178 în legătură cu România 
sau cu Uniunea în ansamblul său, se poate acorda 
sprijin financiar public extraordinar prin intermediul 
unor instrumente suplimentare de stabilizare 
financiară, în conformitate cu prevederile art.221, 
art. 353 şi cu cadrul Uniunii Europene privind 
ajutorul de stat. Astfel de măsuri se iau sub 
conducerea Ministerului Finanțelor Publice în 
calitate de minister competent în strânsă cooperare 
cu Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie. 

 
 
 

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), 
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de minister 
competent, dispune de competenţele de rezoluţie 

Modificare necesară din considerente 
de tehnică legislativă 
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de competenţele de rezoluţie prevăzute la 
art. 383 - 422. Prevederile art. 391-397, art. 
400-405,  art.443 - 447 precum şi ale art. 
630 sunt aplicabile în scopul asigurării 
eficacităţii instrumentelor publice de 
stabilizare financiară. 

 

prevăzute la art. 383 - 422. Prevederile art. 391-397, 
art. 400-405,  art.443 - 447 precum şi ale art. 630 
sunt aplicabile în scopul asigurării eficacităţii 
instrumentelor publice de stabilizare financiară. 

 

96.  Art. 353. - Instrumentele publice de 
stabilizare financiară se utilizează în ultimă 
instanţă, în urma evaluării şi valorificării la 
maximum a altor instrumente de rezoluţie, 
menţinând, în acelaşi timp, stabilitatea 
financiară, potrivit deciziei Ministerului 
Finanțelor Publice, în calitate de minister 
competent, sau a Guvernului după 
consultarea cu Banca Naţională a României, 
în calitate de autoritate de rezoluţie. 
 

Art. 353. - Instrumentele publice de 
stabilizare financiară se utilizează în ultimă instanţă, 
în urma evaluării şi valorificării la maximum a altor 
instrumente de rezoluţie, menţinând, în acelaşi timp, 
stabilitatea financiară, potrivit deciziei Ministerului 
Finanțelor Publice, în calitate de minister competent, 
după consultarea cu Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie. 
 

Modificare necesară din considerente 
de tehnică legislativă 

97.  Art. 354  
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 
minister competent, sau Guvernul şi Banca 
Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, aplică instrumentele 
publice de stabilizare financiară doar dacă 
sunt îndeplinite toate condiţiile de la  
art.180 alin.(1) precum şi una dintre 
următoarele condiţii: 
 
a) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate 
de minister competent, sau Guvernul şi 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, determină că 
aplicarea instrumentelor de rezoluţie nu ar fi 
suficientă pentru evitarea efectelor negative 
semnificative asupra stabilităţii financiare. 

Art. 354  
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de minister 
competent şi Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, aplică 
instrumentele publice de stabilizare financiară doar 
dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de la  art.180 
alin.(1) precum şi una dintre următoarele condiţii: 
 
 
 
a) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 
minister competent şi Banca Naţională a României, 
în calitate de autoritate de rezoluţie, determină că 
aplicarea instrumentelor de rezoluţie nu ar fi 
suficientă pentru evitarea efectelor negative 
semnificative asupra stabilităţii financiare. Banca 
Naţională a României se asigură că analiza în cauză 

Pentru acuratețe terminologică, (având 
în vedere deosebirile de regim juridic 
al proprietății publice, în raport cu 
proprietatea statului). 
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Banca Naţională a României se asigură că 
analiza în cauză are în vedere şi 
competenţele sale de bancă centrală şi de 
autoritate competentă; 
 
b) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate 
de minister competent, sau Guvernul şi 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, determină că 
aplicarea instrumentelor de rezoluţie nu ar fi 
suficientă pentru protejarea interesului 
public, în cazul în care instituţiei de credit i-
a fost deja acordat anterior un aport 
extraordinar de lichiditate din partea Băncii 
Naţionale a României, în calitate de bancă 
centrală; 
 
c) în ceea ce priveşte instrumentul de 
trecere temporară în proprietate publică, 
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 
minister competent, sau Guvernul 
determină că aplicarea instrumentelor de 
rezoluţie nu ar fi suficientă pentru protejarea 
interesului public, în cazul în care instituţiei 
de credit i-a fost deja acordat anterior un 
aport public de capital prin intermediul 
instrumentului de sprijin financiar prin aport 
de capital. Această decizie se ia după 
consultarea Băncii Naţionale a României, în 
calitate de autoritate competentă şi de 
rezoluţie.  

are în vedere şi competenţele sale de bancă centrală 
şi de autoritate competentă; 
 
 
 
b) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 
minister competent şi Banca Naţională a României, 
în calitate de autoritate de rezoluţie, determină că 
aplicarea instrumentelor de rezoluţie nu ar fi 
suficientă pentru protejarea interesului public, în 
cazul în care instituţiei de credit i-a fost deja acordat 
anterior un aport extraordinar de lichiditate din 
partea Băncii Naţionale a României, în calitate de 
bancă centrală; 
 
 
 
c) în ceea ce priveşte instrumentul de trecere 
temporară în proprietatea privată a statului, 
Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de minister 
competent, determină că aplicarea instrumentelor de 
rezoluţie nu ar fi suficientă pentru protejarea 
interesului public, în cazul în care instituţiei de 
credit i-a fost deja acordat anterior un aport public 
de capital prin intermediul instrumentului de sprijin 
financiar prin aport de capital. Această decizie se ia 
după consultarea Băncii Naţionale a României, în 
calitate de autoritate competentă şi de rezoluţie.  

98.  Art. 355 lit.b) 
Instrumentele de stabilizare financiară sunt 
următoarele: 
b) instrumentul de trecere temporară în 
proprietate publică prevăzut la art.357. 

Art. 355 lit.b) 
Instrumentele de stabilizare financiară sunt 
următoarele: 
b) instrumentul de trecere temporară în proprietatea 
privată a statului prevăzut la art.357. 

Idem art.354 lit.c) - Pentru acuratețe 
terminologică, (având în vedere 
deosebirile de regim juridic al 
proprietății publice, în raport cu 
proprietatea statului). 
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99. Art. 356. -  
(1) Cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice, în 
calitate de minister competent, sau 
Guvernul poate să participe la 
recapitalizarea unei instituţii de credit sau a 
unei entităţi prevăzute la art.1 alin.(1) lit.b), 
c) sau d), prin aport de capital în schimbul 
următoarelor instrumente, cu respectarea 
cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013: 
a) instrumente de fonduri proprii de nivel 1 
de bază; 
b) instrumente de fonduri proprii de nivel 1 
suplimentar sau de nivel 2.  

(2) Ministerul Finanțelor Publice, în 
calitate de minister competent, sau 
Guvernul trebuie să asigure, în măsura în 
care cota parte de capital pe care o deţine 
într-o instituţie de credit sau o entitate 
prevăzută la art.1 alin.(1) lit.b), c) sau d) o 
permite, administrarea în mod profesionist 
şi pe baze comerciale a respectivelor 
instituţii de credit sau entităţi care fac 
obiectul instrumentului de sprijin financiar 
prin aport public de capital în conformitate 
cu prevederile  prezentului articol. 

(3) În cazul în care instrumentul de 
sprijin financiar prin aport public de capital 
este implementat în conformitate cu 
prevederile prezentului articol, Ministerul 
Finanțelor Publice, în calitate de minister 

Art. 356  
(1) Cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice, în calitate 
de minister competent poate să participe la 
recapitalizarea unei instituţii de credit sau a unei 
entităţi menţionate la  art.1 alin.(1) lit.b), lit.c) sau 
lit.d), prin aport de capital în schimbul următoarelor 
instrumente, cu respectarea cerințelor prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013: 
 
 
 
a) instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază; 
b) instrumente de fonduri proprii de nivel 1 
suplimentar sau de nivel 2.  
 

(2) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate 
de minister competent, trebuie să asigure, în măsura 
în care cota parte de capital pe care o deţine într-o 
instituţie de credit sau o entitate prevăzută la art.1 
alin.(1) lit.b), c) sau d) o permite, administrarea în 
mod profesionist şi pe baze comerciale a 
respectivelor instituţii de credit sau entităţi care fac 
obiectul instrumentului de sprijin financiar prin 
aport public de capital în conformitate cu 
prevederile  prezentului articol. 

 

(3) În cazul în care instrumentul de sprijin 
financiar prin aport public de capital este 
implementat în conformitate cu prevederile 
prezentului articol, Ministerul Finanțelor Publice, în 
calitate de minister competent, trebuie să asigure 

Pentru corecția titlului actului normativ 
invocat în text. 
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competent, sau Guvernul trebuie să asigure 
transferarea capitalul deţinut la instituţia de 
credit sau entitatea prevăzută la art.1 alin.(1) 
lit.b), c) sau d) în sectorul privat imediat ce 
circumstanţele comerciale şi financiare o 
permit. 

 

transferarea capitalul deţinut la instituţia de credit 
sau entitatea prevăzută la art.1 alin.(1) lit.b), c) sau 
d) în sectorul privat imediat ce circumstanţele 
comerciale şi financiare o permit. 

 

100. Art. 357. -  
(1) O instituţie de credit sau o 

entitate prevăzută la art.1 alin.(1) lit.b), c) 
sau  d) poate fi trecută temporar în 
proprietate publică. 

(2) În  aplicarea alin.(1), Guvernul 
sau Ministerul Finanțelor Publice în calitate 
de minister competent poate face unul sau 
mai multe ordine de transfer în care 
beneficiarul transferului este: 

a) o entitate desemnată de Guvern sau de 
ministerul competent sau  
b) o societate pe acţiuni deţinută în 
întregime de stat. 

(3) Ministerul Finanțelor Publice, în 
calitate de minister competent, sau 
Guvernul trebuie să asigure că instituţiile 
de credit sau entităţile prevăzute la  art.1 
alin.(1) lit.b), c) sau  d), care fac obiectul 
instrumentului de trecere temporară în 
proprietate publică în conformitate cu  
prevederile prezentului articol sunt 
administrate în mod profesionist şi pe baze 
comerciale şi redevin private imediat ce 
circumstanţele comerciale şi financiare o 
permit. 

Art. 357  
(1) O instituţie de credit sau o entitate prevăzută la 
art.1 alin.(1) lit. b), c) sau d) poate fi trecută 
temporar în proprietatea privată a statului. 
 

(2) În  aplicarea alin.(1), Ministerul Finanțelor 
Publice în calitate de minister competent poate face 
unul sau mai multe ordine de transfer în care 
beneficiarul transferului este: 

 
a) o entitate desemnată de ministerul competent sau  
b) o societate pe acţiuni deţinută în întregime de stat. 
 
 

(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate 
de minister competent, trebuie să asigure că 
instituţiile de credit sau entităţile prevăzute la  art.1 
alin.(1) lit.b), c) sau  d), care fac obiectul 
instrumentului de trecere temporară în proprietate 
publică în conformitate cu  prevederile prezentului 
articol sunt administrate în mod profesionist şi pe 
baze comerciale şi redevin private imediat ce 
circumstanţele comerciale şi financiare o permit. 

 

Idem art.354 lit.c) și art.355 lit.b) - 
Pentru acuratețe terminologică, (având 
în vedere deosebirile de regim juridic 
al proprietății publice, în raport cu 
proprietatea statului). 
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101. Art.378 lit.c) 

În cazul în care Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate 
competentă, efectuează o notificare în 
conformitate cu prevederile art.375, după 
consultarea cu autorităţile notificate, trebuie 
să examineze următoarele aspecte: 
………………… 
c) în cazul în care aplicarea unei astfel de 
măsuri alternative ar fi fezabilă, care sunt 
perspectivele reale ca această măsură să 
adreseze, într-un interval de timp 
corespunzător, acele circumstanţe care 
altminteri ar necesita efectuarea uneia dintre 
determinările prevăzute la art.360.  

Art.378 lit.c) 
 În cazul în care Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate competentă, efectuează o 
notificare în conformitate cu prevederile art.375, 
după consultarea cu autorităţile notificate, trebuie să 
examineze următoarele aspecte: 
………………… 
 
c) în cazul în care aplicarea unei astfel de măsuri 
alternative ar fi fezabilă, care sunt perspectivele 
reale ca această măsură să adreseze, în opinia sa, 
într-un interval de timp corespunzător, acele 
circumstanţe care altminteri ar necesita efectuarea 
uneia dintre determinările prevăzute la art.360. 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 

102. Art. 383 alin.(1) lit.b) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, aplică 
instrumentele de rezoluţie instituţiilor de 
credit şi entităţilor prevăzute la art.1 alin.(1) 
lit.b), c) şi d), care îndeplinesc condiţiile de 
declanşare a procedurii de rezoluţie. În acest 
sens, Banca Naţională a României are 
următoarele competenţe de rezoluţie, pe 
care le poate exercita în mod individual sau 
în orice combinaţie:  
.... 
b) competenţa de a prelua controlul 
asupra unei instituţii supuse rezoluţiei şi 
de a exercita toate drepturile şi 
competenţele conferite acţionarilor, altor 
proprietari şi organului de conducere al 
instituţiei supuse rezoluţiei; 

Art. 383 alin.(1) lit.b) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, aplică instrumentele de 
rezoluţie instituţiilor de credit şi entităţilor prevăzute 
la art.1 alin.(1) lit.b), c) şi d), care îndeplinesc 
condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie. În 
acest sens, Banca Naţională a României are 
următoarele competenţe de rezoluţie, pe care le 
poate exercita în mod individual sau în orice 
combinaţie:  
.... 
 
b) competenţa de a prelua controlul asupra unei 
instituţii supuse rezoluţiei şi, în consecinţă, de a 
exercita toate drepturile şi competenţele conferite 
acţionarilor, altor proprietari şi organului de 
conducere al instituţiei supuse rezoluţiei;  

Pentru claritatea textului. 
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103. Art. 383 alin.(1) lit.k) 

k) competenţa de a lichida şi rezilia 
contractele financiare sau contractele 
aferente instrumentelor financiare derivate 
în scopul aplicării prevederilor  art. 325 - 
328; 

Art. 383 alin.(1) lit.k) 
k) competenţa de a lichida şi înceta contractele 
financiare sau contractele aferente instrumentelor 
financiare derivate în scopul aplicării prevederilor  
art. 325 - 328; 

Pentru utlizarea unei terminologii 
adecvate. 

104. Art. 384 
 

Art.384 – se introduce un nou alineat, alin.(3): 
 
(3) Orice transfer de acțiuni sau alte instrumente 
de proprietate, instrumente financiare, drepturi, 
active sau obligații, inclusiv cu privire la orice 
garanții sau accesorii ale acestora, se realizează 
prin efectul deciziei Băncii Naționale a României, 
în calitate de autoritate de rezoluție și, după caz, 
a oricărui act subsecvent de punere în aplicare a 
acesteia, iar orice formalitate de înregistrare într-
un registru imobiliar, registru comercial ori alt 
registru public se realizează în baza acestei 
decizii și, după caz, a oricărui act subsecvent de 
punere în aplicare.  

Pentru clarificarea regimului juridic al 
transferului, din perspectiva temeiului 
în baza căruia se efectuează și a 
modului de realizare a unor eventuale 
formalități de publicitate.  

105. Art. 385 alin.(1) lit.a) 
(1) În exercitarea competenţelor de 
rezoluţie, Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, are 
competenţa de a: 
a) dispune, fără a aduce atingere 
prevederilor  art.432, că transferul se 
efectuează liber de orice obligaţie sau 
degrevat de orice sarcină asupa 
instrumentelor financiare, drepturilor, 
activelor sau obligaţiilor transferate; în acest 
sens, orice drept de despăgubire prevăzut de 
prezenta lege nu se consideră a fi obligație 
sau grevare cu sarcini; 
 
 

Art. 385 alin.(1) lit.a) 
(1) În exercitarea competenţelor de rezoluţie, Banca 
Naţională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, are competenţa de: 
 
a) a dispune, fără a aduce atingere prevederilor  
art.432, că transferul se efectuează liber de orice 
obligaţie sau degrevat de orice sarcină asupra 
instrumentelor financiare, drepturilor, activelor sau 
obligaţiilor transferate; în acest sens, orice drept de 
despăgubire prevăzut de prezenta lege nu se 
consideră a fi obligație sau grevare cu sarcini, 
prezenta dispoziție fiind opozabilă inclusiv 
registrelor publice, precum cele administrate de 
Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate 

Pentru claritatea textului şi certitudine 
juridică. 
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b) revoca drepturile de a achiziţiona alte 
acţiuni sau alte instrumente de 
proprietate la instituția supusă rezoluției; 
 
c) adresa o solicitare Autorităţii de 
Supraveghere Financiară sau autorităţii 
relevante dintr-un alt stat membru de a 
întrerupe sau de a suspenda admiterea la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
sau cotarea oficială a instrumentelor 
financiare potrivit prevederilor  
legislaţiei privind piaţa de capital; 
 
d) lua măsuri astfel încât destinatarul să 
fie tratat în acelaşi mod în care este 
tratată instituţia supusă rezoluţiei în 
legătură cu orice drepturi sau obligaţii 
ale instituţiei supuse rezoluţiei, ori 
acţiuni întreprinse de aceasta, inclusiv, 
fără a aduce atingere prevederilor  
art.223 - 235 şi art.239 - 250, în legătură 
cu eventuale drepturi sau obligaţii 
referitoare la participarea la 
infrastructura pieţei; 
 
e) solicita instituţiei supuse rezoluţiei sau 
destinatarului să furnizeze celeilalte părţi 
informaţii şi asistenţă; şi  
 
f) elimina sau modifica clauzele unui 
contract la care instituţia supusă 
rezoluţiei este parte sau de a substitui 
instituţia supusă rezoluţiei cu un 

Imobiliară, Depozitarul Central sau Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, precum și de 
autoritățile fiscale; 
b) a revoca drepturile de a achiziţiona alte 
acţiuni sau alte instrumente de proprietate la 
instituția supusă rezoluției; 
 
c) a adresa o solicitare Autorităţii de 
Supraveghere Financiară sau autorităţii 
relevante dintr-un alt stat membru de a întrerupe 
sau de a suspenda admiterea la tranzacţionare pe 
o piaţă reglementată sau cotarea oficială a 
instrumentelor financiare potrivit prevederilor  
legislaţiei privind piaţa de capital; 
 
 
d) a lua măsuri astfel încât destinatarul să fie 
tratat în acelaşi mod în care este tratată instituţia 
supusă rezoluţiei în legătură cu orice drepturi 
sau obligaţii ale instituţiei supuse rezoluţiei, ori 
acţiuni întreprinse de aceasta, inclusiv, fără a 
aduce atingere prevederilor  art.223 - 235 şi 
art.239 - 250, în legătură cu eventuale drepturi 
sau obligaţii referitoare la participarea la 
infrastructura pieţei; 
 
 
 
e) a solicita instituţiei supuse rezoluţiei sau 
destinatarului să furnizeze celeilalte părţi 
informaţii şi asistenţă; şi  
 
f) a elimina sau modifica clauzele unui contract la 
care instituţia supusă rezoluţiei este parte sau de 
a substitui instituţia supusă rezoluţiei cu un 
destinatar, în calitate de parte contractantă. 
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destinatar, în calitate de parte 
contractantă. 
 

 

106. Art. 394 
În situaţia în care autoritatea de rezoluție 
din alt stat membru exercită, în mod 
similar celor prevăzute la art.358 -  367, 
competența de reducere a valorii sau de 
conversie, inclusiv în privinţa unor 
instrumente de capital, în legătură cu o 
instituție supusă rezoluției  din  acel  stat 
membru, iar datoriile eligibile sau 
instrumentele de capital relevante ale 
instituţiei respective includ instrumente sau 
datorii guvernate de legea română ori datorii 
faţă de creditori situaţi în România, 
reducerea valorii principalului acelor datorii 
sau instrumente ori conversia datoriilor sau 
instrumentelor produce efecte pe teritoriul 
României sau, după caz, față de creditorii 
situați în România, în conformitate cu 
decizia autorităţii de rezoluţie din acel stat 
membru. 

Art. 394 
În situaţia în care autoritatea de rezoluție din alt stat 
membru exercită, în legătură cu o instituţie supusă 
rezoluţiei din acel stat membru, competenţa de 
reducere a valorii sau de conversie, inclusiv în 
privinţa unor instrumente de capital potrivit 
prevederilor din legislaţia naţională a acelui stat 
membru care asigură transpunerea art. 59 din 
Directiva 2014/59/UE, iar datoriile eligibile sau 
instrumentele de capital relevante ale instituţiei 
respective includ  instrumente sau datorii guvernate 
de legea română ori datorii faţă de creditori situaţi în 
România, reducerea valorii principalului acelor 
datorii sau instrumente ori conversia datoriilor sau 
instrumentelor produce efecte pe teritoriul României 
sau, după caz, față de creditorii situați în România, 
în conformitate cu decizia autorităţii de rezoluţie din 
acel stat membru. 

Pentru transpunerea corectă a 
dispozițiilor Directivei 2014/36/UE 
(art.66 para.4) 

107. 3.4. Excluderea anumitor termeni 
contractuali în cazul intervenţiei timpurii şi 
a rezoluţiei 

3.4. Excluderea anumitor termeni contractuali în 
cazul intervenţiei timpurii şi al rezoluţiei 

Corecţie text. 

108. Art. 406 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, are competenţa de 
a impune suspendarea oricărei obligaţii de 
plată sau de livrare care rezultă din orice 
contract la care instituţia supusă rezoluţiei 
este parte, începând de la data publicării 
notificării de suspendare, în conformitate cu 
prevederile  art.446, până la ora 24.00, ora 

Art. 406 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, are competenţa de a impune 
suspendarea oricărei obligaţii de plată sau de livrare 
care rezultă din orice contract la care instituţia 
supusă rezoluţiei este parte, inclusiv a celor 
decurgând din creanțe accesorii ori sancțiuni 
aferente acestor contracte, începând de la data 
publicării notificării de suspendare, în conformitate 

Pentru claritatea textului, în scopul 
asigurării unei mai mari certitudini 
juridice.  
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oficială a României, a zilei lucrătoare 
următoare celei de publicare. 
 

cu  prevederile art.446, până la ora 24.00, ora 
oficială a României, a zilei lucrătoare următoare 
celei de publicare. 

109. Art. 410 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României,  în calitate 
de autoritate de rezoluţie, poate impune 
creditorilor garantați restricţii în ceea ce 
priveşte executarea garanţiilor reale deţinute 
în legătură cu activele unei instituţii supuse 
rezoluţiei, începând de la data publicării 
avizului de restricţionare în conformitate cu 
prevederile  art.446 până la ora 24.00, ora 
oficială a României, a zilei lucrătoare 
următoare celei de publicare. 

Art. 410 alin.(1) 
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, are competența de a  
impune creditorilor garantați restricţii în ceea ce 
priveşte executarea garanţiilor reale deţinute în 
legătură cu activele unei instituţii supuse rezoluţiei, 
începând de la data publicării avizului de 
restricţionare în conformitate cu prevederile  art.446 
până la ora 24.00, ora oficială a României, a zilei 
lucrătoare următoare celei de publicare. 

Pentru acurateţea textului (termenul 
„poate” este impropriu) și transpunere 
corectă a prevederii corespondente din 
Directiva 2014/59/UE (art.70.1). 

110. Art. 417 lit.a) 
În situaţia în care Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, impune suspendarea drepturilor 
de încetare potrivit prevederilor  art.413 sau 
414 şi nu a fost dată nicio notificare în 
conformitate cu prevederile  art.416, 
respectivele drepturi pot fi exercitate la 
expirarea perioadei de suspendare, în 
conformitate cu prevederile  art.400 - 405, 
după cum urmează: 
a) dacă drepturile şi obligaţiile 
contractuale au fost transferate unei alte 
entităţi, o contraparte poate exercita 
drepturile de încetare în conformitate cu 
clauzele contractului numai în cazul 
continuării sau producerii ulterioare a 
unui eveniment de natură să determine 
executarea silită a entităţii destinatare; 

Art. 417 lit.a) 
În situaţia în care Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, impune 
suspendarea drepturilor de încetare potrivit 
prevederilor  art.413 sau 414 şi nu a fost dată nicio 
notificare în conformitate cu prevederile  art.416, 
respectivele drepturi pot fi exercitate la expirarea 
perioadei de suspendare, în conformitate cu 
prevederile  art.400 - 405, după cum urmează: 
 
 
a) dacă drepturile şi obligaţiile contractuale au 
fost transferate unei alte entităţi, o contraparte 
poate exercita drepturile de încetare în 
conformitate cu clauzele contractului numai în 
cazul continuării sau producerii ulterioare de 
către entitatea destinatară a unui eveniment 
determinat care dă dreptul la încetare potrivit 
contractului. 

Pentru transpunere corectă a 
dispozițiilor Directivei 2014/59/UE 
(art.71 para.5 lit.a) 

111. Art. 423 lit.a) 
În situaţia aplicării de către Banca Naţională 
a României a unuia sau mai multor 

Art. 423 lit.a) şi b) 
În situaţia aplicării de către Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluţie, a 

Pentru acuratețea textului. 
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instrumente de rezoluţie şi în special pentru 
aplicarea prevederilor art.427, aceasta are în 
vedere următoarele: 
a) în cazul în care au fost transferate 
numai anumite părţi din drepturile, 
activele şi obligaţiile instituţiei supuse 
rezoluţiei, acţionarii şi creditorii ale căror 
creanţe nu au fost transferate primesc ca 
despăgubire pentru creanţele lor cel 
puţin o sumă egală cu cea pe care ar fi 
primit-o dacă instituţia supusă rezoluţiei 
ar fi fost lichidată prin procedura de 
insolvenţă imediat la momentul luării 
deciziei prevăzute la art.441 şi 442, cu 
excepţia cazului în care se aplică 
prevederile lit.b); 
 
b) în cazul în care aplică intrumentul de 
recapitalizare internă, acţionarii şi 
creditorii ale căror creanţe au fost reduse 
sau convertite în titluri de capital, nu 
suportă pierderi mai mari decât cele pe 
care le-ar fi înregistrat dacă instituţia 
supusă rezoluţiei ar fi fost lichidată prin 
procedura de insolvenţă imediat la 
momentul luării deciziei prevăzute la  
art.441 şi 442 . 

unuia sau mai multor instrumente de rezoluţie şi în 
special pentru aplicarea prevederilor art.427, aceasta 
are în vedere următoarele: 
a) în cazul în care au fost transferate numai anumite 
părţi din drepturile, activele şi obligaţiile instituţiei 
supuse rezoluţiei, acţionarii şi creditorii ale căror 
creanţe nu au fost transferate primesc ca despăgubire 
pentru creanţele lor cel puţin o sumă egală cu cea pe 
care ar fi primit-o dacă instituţia supusă rezoluţiei ar 
fi fost lichidată prin procedura de insolvenţă la 
momentul luării deciziei prevăzute la art.442, cu 
excepţia cazului în care se aplică prevederile lit. b); 
 
 
 
 
 
b) în cazul în care aplică intrumentul de 
recapitalizare internă, acţionarii şi creditorii ale 
căror creanţe au fost reduse sau convertite în titluri 
de capital, nu suportă pierderi mai mari decât cele pe 
care le-ar fi înregistrat dacă instituţia supusă 
rezoluţiei ar fi fost lichidată prin procedura de 
insolvenţă imediat la momentul luării deciziei 
prevăzute la  art. 442 . 

112. Art. 424 alin.(1) 
(1) În vederea evaluării tratamentului de 
care ar fi beneficiat acţionarii şi creditorii în 
cazul în care instituţia supusă rezoluţiei ar fi 
urmat o procedură de insolvenţă, pentru 
scopurile prevederilor art.423, dar fără a se 
limita la acestea, Banca Naţională a 
României asigură efectuarea unei evaluări 
de către o persoană independentă, cât mai 

Art. 424 alin.(1) 
(1) În vederea evaluării tratamentului de care ar fi 
beneficiat acţionarii şi creditorii în cazul în care 
instituţia supusă rezoluţiei ar fi urmat o procedură de 
insolvenţă, pentru scopurile prevederilor art.423, dar 
fără a se limita la acestea, Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluţie, 
asigură efectuarea unei evaluări de către o persoană 
independentă, cât mai curând posibil, după ce 

Pentru acurateţea textului. 
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curând posibil, după ce acţiunea sau 
acţiunile de rezoluţie au fost aplicate. 

acţiunea sau acţiunile de rezoluţie au fost aplicate. 

113. Art. 425. lit.a) 
a) tratamentul pe care acţionarii şi 
creditorii sau schemele relevante de 
garantare a depozitelor l-ar fi primit în 
cazul în care instituţia supusă rezoluţiei, 
în legătură cu care o acţiune sau mai 
multe acţiuni de rezoluţie au fost luate, ar 
fi intrat în procedură de insolvenţă la 
momentul luării deciziei prevăzute la  
art.441 şi 442. 
 

Art. 425, lit.a) 
a) tratamentul pe care acţionarii şi creditorii sau 
schemele relevante de garantare a depozitelor l-
ar fi primit în cazul în care instituţia supusă 
rezoluţiei, în legătură cu care o acţiune sau mai 
multe acţiuni de rezoluţie au fost luate, ar fi 
intrat în procedură de insolvenţă la momentul 
luării deciziei prevăzute la  art. 442. 
 

Tehnică legislativă 

114. Art. 426 lit. a) 
a) să ia în considerare ipoteza conform 
căreia instituţia  supusă rezoluţiei, în 
raport cu care o acţiune sau mai multe 
acţiuni de rezoluţie au fost luate, ar fi 
intrat în procedura de insolvenţă la 
momentul luării deciziei prevăzute la  
art.441 şi 442; 
 

Art. 426 lit. a) 
a) să ia în considerare ipoteza conform căreia 
instituţia  supusă rezoluţiei, în raport cu care o 
acţiune sau mai multe acţiuni de rezoluţie au fost 
luate, ar fi intrat în procedura de insolvenţă la 
momentul luării deciziei prevăzute la  art. 442; 
 

Tehnică legislativă 

115. Art. 430 alin.(2) 

(2) Pentru scopurile prevederilor 
alin.(1), drepturile şi obligaţiile sunt 
considerate ca fiind protejate prin 
intermediul unui astfel de contract sau acord 
în cazul în care părţile au dreptul la 
compensarea sau compensarea reciprocă a 
acestor drepturi şi obligaţii. 

 

Art. 430 alin.(2) 

(2) In aplicarea prevederilor alin.(1), 
drepturile şi obligaţiile sunt considerate ca fiind 
protejate prin intermediul unui astfel de contract sau 
acord în cazul în care părţile au dreptul la 
compensarea sau compensarea reciprocă a acestor 
drepturi şi obligaţii. 

 

Tehnică legislativă 

116. Art. 441 
Banca Naţională a României se asigură că, 
la primirea unei comunicări din partea 

Art. 441 
Banca Naţională a României se asigură că, la 
primirea unei comunicări din partea structurii care 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art.180 alin.(2) (eliminarea 
celei de-a doua determinări realizate de 
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structurii care exercită funcţia de 
supraveghere, în conformitate cu  
prevederile art.439 sau din proprie 
iniţiativă, structura care exercită funcţia de 
rezoluţie stabileşte, în conformitate cu 
prevederile art.180 alin.(1) şi art.183 – 187, 
măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de 
la articolul respectiv în legătură cu instituţia 
de credit sau cu entitatea prevăzută la art.1 
alin.(1) lit.b), c) sau d) în cauză. 

exercită funcţia de supraveghere, în conformitate cu  
prevederile art.439, structura care exercită funcţia de 
rezoluţie stabileşte, în conformitate cu prevederile 
art.180 alin.(1) şi art.183 – 187, măsura în care sunt 
îndeplinite condiţiile de la articolul respectiv în 
legătură cu instituţia de credit sau cu entitatea 
prevăzută la art.1 alin.(1) lit.b), c) sau d) în cauză.  

BNR, în calitate de autoritate de 
rezoluţie, pe lângă cea realizată în 
calitate de autoritate de supraveghere). 

117. Art.442 lit.b) 
Decizia privind aplicarea sau nu a acţiunilor 
de rezoluţie în raport cu o instituţie de credit 
sau o entitate prevăzută la  art.1 alin.(1) 
lit.b), c) sau d) conţine următoarele 
informaţii: 
b) măsura pe care autoritatea de 
rezoluţie a instituţiilor de credit 
intenţionează să o ia, inclusiv, dacă este 
cazul, decizia de a retrage autorizatia, de 
a impune lichidarea, numirea unui 
administrator sau orice altă măsură 
prevăzută de procedura de insolvenţă. 

Art.442 lit.b) 
Decizia privind aplicarea sau nu a acţiunilor de 
rezoluţie în raport cu o instituţie de credit sau o 
entitate prevăzută la  art.1 alin.(1) lit.b), c) sau d) 
conţine următoarele informaţii: 
 
b) acțiunea pe care autoritatea de rezoluţie a 
instituţiilor de credit intenţionează să o întreprindă, 
inclusiv, dacă este cazul, decizia de a retrage 
autorizatia, de a impune lichidarea, numirea unui 
administrator sau orice altă măsură prevăzută de 
procedura de insolvenţă. 

Pentru acuratețea textului. 

118. Art. 446 
Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate de rezoluţie publică sau asigură 
publicarea deciziei prin intermediul căreia 
este luată acţiunea de rezoluţie, fie a unei 
informări care sumarizează efectele acţiunii 
de rezoluţie, în special efectele asupra 
clienţilor de retail şi, dacă este cazul, 
condiţiile şi perioada de suspendare sau 
limitare prevăzută la  art.406 - 419, prin 
următoarele mijloace: 

Art. 446 - partea introductivă 
Banca Naţională a României în calitate de autoritate 
de rezoluţie publică sau asigură publicarea deciziei 
privind aplicarea unei acţiuni de rezoluţie, fie a 
unei informări care sumarizează efectele acţiunii de 
rezoluţie, în special efectele asupra clienţilor de 
retail şi, dacă este cazul, condiţiile şi perioada de 
suspendare sau limitare prevăzută la  art.406 - 419, 
prin următoarele mijloace: 

Pentru claritatea textului și coerență 
terminologică. 
 

119. Art.447 
În cazul în care acţiunile, instrumentele de 

Art.447 
În cazul în care acţiunile, instrumentele de 

Pentru corelare teminologică cu art.446 
la care se face trimitere. 
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proprietate sau instrumentele de datorie ale 
instituţiei de credit nu sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 
Banca Naţională a României în calitate de 
autoritate de rezoluţie se asigură că 
documentele care atestă existenţa 
instrumentului prevăzut la art.446 sunt 
trimise acţionarilor şi creditorilor instituţiei 
supuse rezoluţiei înregistraţi în registrele 
sau bazele de date ale instituției supuse 
rezoluției disponibile Băncii Naţionale a 
României în calitate de autoritate de 
rezoluţie. 

proprietate sau instrumentele de datorie ale 
instituţiei de credit nu sunt admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată, Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate de rezoluţie se 
asigură că documentele care atestă existenţa deciziei 
prevăzute la art.446 sunt trimise acţionarilor şi 
creditorilor instituţiei supuse rezoluţiei înregistraţi în 
registrele sau bazele de date ale instituției supuse 
rezoluției disponibile Băncii Naţionale a României 
în calitate de autoritate de rezoluţie. 

120. Art. 448 lit.i) 
Urmatoarele persoane şi autorităţi sunt 
supuse obligaţiei de păstrare a secretului 
profesional în ceea ce priveşte informaţiile 
gestionate potrivit prezentei legi: 
..... 
i) instituţia-punte sau vehiculul de 
gestionare a activelor implicate; 

Art. 448 lit.i) 
Urmatoarele persoane şi autorităţi sunt supuse 
obligaţiei de păstrare a secretului profesional în ceea 
ce priveşte informaţiile gestionate potrivit prezentei 
legi: 
..... 
i) instituţia-punte sau vehiculul de  administrare a 
activelor implicate; 

Pentru uniformizarea terminologiei. 

121. Art. 452. - Dispoziţiile  art. 448 - 452 nu 
aduc atingere prevederilor legislaţiei în 
materie penală privind divulgarea 
informaţiilor în cadrul procedurii judiciare 
în dosare penale sau civile. 
 

Art. 452. - Dispoziţiile  art. 448 - 451 nu aduc 
atingere prevederilor legislaţiei în materie penală 
privind divulgarea informaţiilor în cadrul procedurii 
judiciare în dosare penale sau civile. 
 

Tehnciă legislativă 

122. Art. 453 
Deciziile Băncii Naționale a României de 
luare a unei măsuri de prevenire a crizelor 
sau de exercitare a unei competenţe din cele 
prevăzute de prezenta lege, alta decât cea 
referitoare la măsurile de gestionare a 
crizelor, pot fi contestate potrivit 
procedurii prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată 

Art. 453 
Deciziile Băncii Naționale a României de luare a 
unei măsuri de prevenire a crizelor sau de exercitare 
a unei competenţe din cele prevăzute de prezenta 
lege, alta decât cea referitoare la măsurile de 
gestionare a crizelor, pot fi contestate potrivit  
prevederilor art.275 – 277 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu 

Pentru indicarea cu certitudine a 
dispozițiilor aplicabile în caz de 
contestare şi corecţia modalităţii de 
trimitere la un alt act normativ, deja 
invocat în text, conform tehnicii 
legislative. 
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cu modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

modificările și completările ulterioare. 

123. Art. 454 alin.(1) 
(1) Orice persoană afectată de o decizie a 
Băncii Naționale a României de luare a unei 
măsuri de gestionare a crizelor poate 
contesta decizia potrivit procedurii 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.227/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 454 alin.(1) 
(1) Orice persoană afectată de o decizie a Băncii 
Naționale a României de luare a unei măsuri de 
gestionare a crizelor poate contesta decizia potrivit 
prevederilor art.275 – 277 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007 , 
cu modificările și completările ulterioare. 

Idem - pentru o mai mare certitudine 
juridică privind dispoziții aplicabile în 
caz de contestare şi corecţia modalităţii 
de trimitere la un alt act normativ, deja 
invocat în text, conform tehnicii 
legislative. 

124. Art. 455  alin.(1) 
(1) Contestarea, potrivit art.454, a unei 
decizii a Băncii Naționale a României, 
adoptate în calitate de autoritate de 
rezoluție, nu implică suspendarea automată 
a efectelor deciziei contestate, care este 
executorie imediat. 

Art. 455 alin.(1) 
(1) Contestarea, potrivit art.454, a unei decizii a 
Băncii Naționale a României, adoptate în calitate de 
autoritate de rezoluție, nu implică suspendarea de 
drept a efectelor deciziei contestate, care este 
executorie imediat. 

Pentru acurateţe terminologică. 

125. Art.455 alin.(2) 
(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), 
suspendarea efectelor deciziei Băncii 
Naţionale a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie, este prezumată a fi 
contrară interesului public, prezumţie care 
poate fi înlăturată prin proba contrară. 

Art.455 alin.(2) 
(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), suspendarea 
efectelor deciziei Băncii Naţionale a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, este prezumată, 
până la proba contrară, a fi împotriva interesului 
public .  
 

Pentru simplificarea textului. 
 

126. Art.455 alin.(3) 
(3) Atunci când acest lucru este necesar 
pentru a proteja interesul unor părţi terţe 
care, acţionând cu bună-credinţă, au 
cumpărat acţiuni ori alte instrumente de 
proprietate, active, drepturi sau obligaţii ale 
unei instituţii supuse rezoluţiei, în temeiul 
utilizării instrumentelor de rezoluţie sau al 
exercitării competenţelor de rezoluţie de 

Art.455 alin.(3) 
(3) Atunci când acest lucru este necesar pentru a 
proteja interesul unor părţi terţe care, acţionând cu 
bună-credinţă, au cumpărat acţiuni ori alte 
instrumente de proprietate, active, drepturi sau 
obligaţii ale unei instituţii supuse rezoluţiei, în 
temeiul utilizării instrumentelor de rezoluţie sau al 
exercitării competenţelor de rezoluţie de către Banca 
Naţională a României în calitate de autoritate de 

Pentru clarificarea textului, 
consecvenţă terminologică şi corelare 
cu dispoziţiile art.427 la care se face 
referire în text. 
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către Banca Naţională a României în calitate 
de autoritate de rezoluţie, anularea unei 
decizii luate de Banca Naţională a României 
în calitate de autoritate de rezoluţie nu 
afectează niciun act administrativ 
adoptat ulterior şi nicio tranzacţie 
încheiată ulterior de către banca centrală 
pe baza deciziei sale anulate. În acest caz, 
măsurile reparatorii ce pot fi dispuse în 
legătură cu o decizie sau măsură 
prejudiciabilă a Băncii Naţionale a 
României în calitate de autoritate de 
rezoluţie se limitează la acordarea de 
compensaţii de către Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate de 
rezoluţie pentru pierderile suferite de 
reclamant ca urmare a deciziei sau a măsurii 
respective. 

rezoluţie, în cazul anulării deciziei prevăzute la 
alin.(1) se mențin toate efectele produse în baza 
acesteia și a oricărui act sau operațiune 
subsecvente de punere în aplicare a deciziei 
anulate. În acest caz, măsurile reparatorii ce pot fi 
dispuse în legătură cu o decizie sau măsură 
prejudiciabilă a Băncii Naţionale a României în 
calitate de autoritate de rezoluţie se limitează la 
acordarea de compensaţii de către aceasta pentru 
pierderile suferite de reclamant ca urmare a deciziei 
sau a măsurii respective, dacă aceste pierderi nu 
sunt acoperite din fondul de rezoluție bancară în 
conformitate cu prevederile art.427. 

127. Art. 458 alin.(2) lit.d) 
(2) Colegiile de rezoluţie asigură Băncii 
Naţionale a României în oricare din 
calităţile sale de autoritate de rezoluţie la 
nivel de grup, autoritate de rezoluţie la nivel 
individual şi, acolo unde este cazul, 
autoritate competentă şi supraveghetor 
consolidant, şi celorlalte autorităţi din 
colegiu un cadru pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini: 
.... 
d) exercitarea competenţelor de a aborda 
sau de a înlătura impedimentele din calea 
posibilităţilor de soluţionare a grupurilor în 
conformitate cu prevederile art.99 - 116; 

Art. 458 alin.(2) lit.d) 
(2) Colegiile de rezoluţie asigură Băncii Naţionale a 
României în oricare din calităţile sale de autoritate 
de rezoluţie la nivel de grup, autoritate de rezoluţie 
la nivel individual şi, acolo unde este cazul, 
autoritate competentă şi supraveghetor consolidant, 
şi celorlalte autorităţi din colegiu un cadru pentru 
îndeplinirea următoarelor sarcini: 
.... 
 
 
d) exercitarea competenţelor de a aborda sau de a 
înlătura obstacolele din calea posibilităţilor de 
soluţionare a grupurilor în conformitate cu 
prevederile art.99 - 116; 

Pentru uniformizarea terminologiei. 

128. Art. 458 alin.(3) 

(3) În plus, colegiile de rezoluţie pot 

Art. 458 alin.(3) 

(3) Colegiile de rezoluţie pot fi utilizate drept 

Tehnică legislativă 
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fi utilizate drept forum de discuţii pentru 
orice aspect legat de rezoluţia grupurilor 
transfrontaliere. 

 

forum de discuţii pentru orice aspect legat de 
rezoluţia grupurilor transfrontaliere. 

 

129. Art. 463. - Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluţie la nivel de 
grup, nu este obligată să instituie un colegiu 
de rezoluţie în cazul în care alte grupuri sau 
colegii exercită aceleaşi funcţii şi 
îndeplinesc aceleaşi sarcini cu cele 
prevăzute la  art.458 - 463 şi respectă toate 
condiţiile şi procedurile, inclusiv pe cele 
care vizează componenţa şi participarea la 
colegiile de rezoluţie, stabilite la  art.458 - 
463 şi la art.469 - 472. În acest caz, toate 
trimiterile la colegii de rezoluţie din 
prezenta lege sunt de asemenea înţelese ca 
trimiteri la acele alte grupuri sau colegii. 

Art. 463. - Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie la nivel de grup, nu este 
obligată să instituie un colegiu de rezoluţie în cazul 
în care alte grupuri sau colegii exercită aceleaşi 
funcţii şi îndeplinesc aceleaşi sarcini cu cele 
prevăzute la  art.458 - 462 şi respectă toate condiţiile 
şi procedurile, inclusiv pe cele care vizează 
componenţa şi participarea la colegiile de rezoluţie, 
stabilite la  art.458 - 462 şi la art.469 - 472. În acest 
caz, toate trimiterile la colegii de rezoluţie din 
prezenta lege sunt de asemenea înţelese ca trimiteri 
la acele alte grupuri sau colegii. 

Tehnică legislativă 

130. Art. 471. - (1) În cazul în care Banca 
Naţională a României în calitate de 
autoritate de rezoluţie primeşte o cerere de 
informaţii, care au fost furnizate de o 
autoritate de rezoluţie dintr-un stat terţ, 
Banca Naţională a României solicită 
acordul respectivei autorităţi de rezoluţie 
din statul terţ cu privire la transmiterea mai 
departe a acestor informaţii, cu excepţia 
cazului în care respectiva autoritate de 
rezoluţie din statul terţ şi-a dat deja acordul 
cu privire la transmiterea mai departe a 
acestor informaţii.  
 

Art. 471. - (1) În cazul în care Banca Naţională a 
României în calitate de autoritate de rezoluţie 
primeşte o cerere de informaţii, care au fost 
furnizate de o autoritate de rezoluţie dintr-un stat 
terţ, Banca Naţională a României solicită acordul 
respectivei autorităţi de rezoluţie din statul terţ cu 
privire la transmiterea  acestor informaţii, cu 
excepţia cazului în care respectiva autoritate de 
rezoluţie din statul terţ şi-a dat deja acordul cu 
privire la transmiterea acestor informaţii.  
 
 
 

Tehnică legislativă 

131. Art. 518 
Recunoaşterea şi punerea în aplicare a 
procedurilor de rezoluţie din state terţe nu 

Art. 518 
Recunoaşterea şi punerea în aplicare a procedurilor 
de rezoluţie din state terţe nu aduc atingere 

Pentru uniformizarea terminologiei, 
conform expresiei definite. 
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aduc atingere procedurilor obişnuite de 
insolvenţă derulate în temeiul legislaţiei 
naţionale aplicabile, după caz, în 
conformitate cu prezenta lege. 

procedurilor  de insolvenţă derulate în temeiul 
legislaţiei naţionale aplicabile, după caz, în 
conformitate cu prezenta lege. 

132. Art.521 lit.a) 
Banca Naţională a României în calitatea sa 
de autoritate de rezoluţie este abilitată să 
exercite competenţele prevăzute la art.520 
în cazul în care aceasta consideră că 
întreprinderea unei acţiuni este necesară în 
interesul public şi dacă cel puţin una dintre 
următoarele condiţii este îndeplinită: 
a) sucursala în Uniune situată în România 
nu mai îndeplineşte sau este probabil să nu 
mai îndeplinească condiţiile impuse de 
legislaţia naţională aplicabilă pentru 
autorizare şi funcţionare în România şi nu 
există nicio perspectivă potrivit căreia vreo 
măsură a sectorului privat, ori vreo măsură 
de supraveghere, ori vreo măsură întreprinsă 
de statul terţ relevant ar putea restabili 
conformarea sucursalei sau preveni intrarea 
sa în situaţia de dificultate majoră, într-un 
interval de timp rezonabil; 
 

Art.521  
Banca Naţională a României în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie este abilitată să exercite 
competenţele prevăzute la art.520 în cazul în care 
aceasta consideră că întreprinderea unei acţiuni este 
necesară în interesul public şi dacă cel puţin una 
dintre următoarele condiţii este îndeplinită: 
 
a) sucursala situată în România nu mai îndeplineşte 
sau este probabil să nu mai îndeplinească condiţiile 
impuse de legislaţia naţională aplicabilă pentru 
autorizare şi funcţionare în România şi nu există 
nicio perspectivă potrivit căreia vreo măsură a 
sectorului privat, ori vreo măsură de supraveghere, 
ori vreo măsură întreprinsă de statul terţ relevant ar 
putea restabili conformarea sucursalei sau preveni 
intrarea sa în situaţia de dificultate majoră, într-un 
interval de timp considerat de Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluţie, ca 
fiind rezonabil; 

Pentru acurateţea şi claritatea textului 
(în sarcina cui revine aprecierea 
aspectelor de ordin calitativ/ 
cantitativ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133. Art.521 lit.b) 
b) instituţia de credit din statul terţ nu 
este, în opinia Băncii Naţionale a 
României în calitatea sa de autoritate de 
rezoluţie, capabilă sau dispusă, sau este 
probabil să se afle în incapacitate de a-şi 
achita obligaţiile faţă de creditorii din 
Uniune, ori obligaţiile create sau 
înregistrate prin sucursala sa, pe măsură 
ce acestea devin exigibile, iar Banca 
Naţională a României în calitatea sa de 

Art.521 lit.b) 
b) instituţia de credit din statul terţ este, în opinia 
Băncii Naţionale a României în calitatea sa de 
autoritate de rezoluţie, incapabilă, reticentă sau 
pasibilă de a se afla în incapacitate să îşi achite 
obligaţiile faţă de creditorii din Uniunea 
Europeană, ori obligaţiile create sau înregistrate 
prin sucursala sa, pe măsură ce acestea devin 
exigibile, iar Banca Naţională a României în 
calitatea sa de autoritate de rezoluţie consideră 
că nicio procedură de rezoluţie sau de insolvenţă 

Tehnică legislativă 
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autoritate de rezoluţie consideră că nicio 
procedură de rezoluţie sau de insolvenţă 
din statul terţ nu a fost sau nu va fi 
declanşată în legătură cu respectiva 
instituţie de credit din statul terţ într-un 
interval de timp rezonabil; 
 

din statul terţ nu a fost sau nu va fi declanşată în 
legătură cu respectiva instituţie de credit din 
statul terţ într-un interval de timp rezonabil; 
 

134. Art. 533 alin.(1) lit.b) 
(1) Fondul de rezoluţie bancară se constituie 
prin preluarea resurselor fondului de 
restructurare bancară reglementat prin Titlul 
II din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, 
republicată, aprobată prin Legea nr.88/1997, 
cu modificările și completările ulterioare, 
care îşi încetează astfel existenţa, şi se 
alimentează, în vederea asigurării unor 
resurse adecvate, din următoarele surse 
financiare: 
a) contribuţii anuale conform 
prevederilor art.541 - 545, în vederea 
atingerii nivelului-ţintă prevăzut la 
art.538 - 540; 
 
b) contribuţii extraordinare, conform 
prevederilor  art.546 - 548, în cazul în care 
contribuţiile prevăzute la lit. a) sunt 
insuficiente, şi 

Art. 533 alin.(1) lit.a) şi lit.b) 
(1) Fondul de rezoluţie bancară se constituie prin 
preluarea resurselor fondului de restructurare 
bancară reglementat prin Titlul II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 39/1996, republicată, aprobată prin 
Legea nr.88/1997, cu modificările și completările 
ulterioare, care îşi încetează astfel existenţa, şi se 
alimentează, în vederea asigurării unor resurse 
adecvate, din următoarele surse financiare: 
 
 
a) contribuţii anuale conform prevederilor 
art.542 - 545, în vederea atingerii nivelului-ţintă 
prevăzut la art.538 - 540; 
 
b) contribuţii extraordinare, conform prevederilor  
art.546 - 548, în cazul în care contribuţiile prevăzute 
la lit. a) sunt insuficiente în opinia Băncii 
Naționale a României, în calitate de autoritate de 
rezoluție, şi 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. Art.533 Art.533 – se introduce un alineat nou, alin.(5): 
 
(5) Contribuțiile anuale și extraordinare ale 
instituțiilor de credit la fondul de rezoluție 
bancară sunt recunoscute drept cheltuieli 
deductibile din punct de vedere fiscal. 

Pentru asigurarea certitudinii juridice 
în privinţa regimului fiscal aplicabil 
(prevederile cu caracter general din 
Codul fiscal - art. 21  alin. (2) lit.g) -  
acoperă aparent și contribuțiile 
efectuate de instituțiile de credit la 
fondul de rezoluție, însă normele 
metodologice  în domeniu, care  
detaliază  tipul de contribuţie şi 
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cotizaţie, limitează sfera de aplicare, 
referindu-se în mod expres doar la 
contribuţii/cotizaţii ale unei serii de 
meserii liberale).  

136. Art.534 alin.(4) 
(4) În aplicarea prevederilor art. 530 - 555, 
expresia „active cu grad scăzut de risc”  are 
înțelesul prevăzut la art.3 alin.(1) lit.a) din 
Legea nr…./… privind schemele de 
garantare a depozitelor. 

Art.534 alin.(4) 
(4) În aplicarea prevederilor art. 530 - 555, expresia 
„active cu grad scăzut de risc”  are înțelesul prevăzut 
de legislația privind schemele de garantare a 
depozitelor. 

Modificare necesară din considerente 
de tehnică legislativă. 

137. Art. 544 
Resursele financiare colectate potrivit  
art.541 - art.545 pot fi utilizate exclusiv 
pentru scopurile prevăzute la art.536. 

Art. 544 
Resursele financiare colectate în baza  art.542 - 
art.545 pot fi utilizate exclusiv pentru scopurile 
prevăzute la art.536. Veniturile din investirea 
resurselor fondului de rezoluție bancară pot fi 
utilizate potrivit legislaţiei care reglementează 
funcționarea Fondului de garantare a depozitelor 
bancare.  
 
 

Pentru asigurarea certitudinii juridice 
privind temeiului legal care să permită 
Fondului de Garantare a Depozitelor 
Bancare utilizarea veniturilor obţinute 
din investirea resurselor aferente 
fondului de rezoluție pentru acoperirea 
cheltuielilor sale cu administrarea 
respectivului fond, partea rămasă 
urmând a fi utilizată pentru 
suplimentarea resurselor fondului de 
rezoluţie. Prevederi similare se 
regăsesc la art.21 și 22 din proiectul 
Legii privind Fondul de Garantare a 
Depozitelor Bancare. 

138. Art. 546. alin.2) 
(2) Contribuţiile extraordinare nu pot fi mai 
mari decât triplul contribuţiilor anuale 
stabilite conform art.541 - art.545. 

Art. 546. alin. 2) 
 (2) Contribuţiile extraordinare nu pot fi mai mari 
decât triplul contribuţiilor anuale stabilite conform 
art.542 - art.545. 
 

Corelare tehnică legislativă 

139. Art. 549. - Fondul de garantare a 
depozitelor bancare este abilitat să 
contracteze împrumuturi sau alte forme de 
sprijin de la instituţii de credit, instituţii 
financiare sau alte părţi terţe, în cazul în 
care sumele colectate conform  art.541 - 545 
nu sunt suficiente pentru a acoperi 

Art. 549. - Fondul de garantare a depozitelor 
bancare este abilitat să contracteze împrumuturi sau 
alte forme de sprijin de la instituţii de credit, 
instituţii financiare sau alte părţi terţe, în cazul în 
care sumele colectate conform  art.542 - 545 nu sunt 
suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau 
celelalte cheltuieli ocazionate de utilizarea fondului 

Corelari de tehnica legislativă 
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pierderile, costurile sau celelalte cheltuieli 
ocazionate de utilizarea fondului de 
rezoluţie bancară, iar contribuţiile 
extraordinare prevăzute la  art.546 - 548 nu 
sunt imediat accesibile sau suficiente. 
 

de rezoluţie bancară, iar contribuţiile extraordinare 
prevăzute la  art.546 - 548 nu sunt imediat accesibile 
sau suficiente. 
 

140. Art. 550. - Fondul de garantare a 
depozitelor bancare este abilitat să 
contracteze împrumuturi de la mecanisme 
de finanţare a rezoluţiei de pe teritoriul 
Uniunii Europene, în cazurile în care: 
a) sumele colectate conform  art.541 - 545 
nu sunt suficiente pentru a acoperi 
pierderile, costurile sau celelalte 
cheltuieli ocazionate de utilizarea 
fondului de rezoluţie bancară; 
 
 

Art. 550. - Fondul de garantare a depozitelor 
bancare este abilitat să contracteze împrumuturi de 
la mecanisme de finanţare a rezoluţiei de pe 
teritoriul Uniunii Europene, în cazurile în care: 
a) sumele colectate conform  art.542 - 545 nu sunt 
suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile 
sau celelalte cheltuieli ocazionate de utilizarea 
fondului de rezoluţie bancară; 
 

Corelări de tehnică legislativă 

141. Art.565 alin.(2) lit.b) 
(2) În toate cazurile, suma cu care trebuie să 
participe schema de garantare a depozitelor 
nu poate fi mai mare decât oricare dintre 
următoarele: 
.... 
b) 50% din nivelul-ţintă al schemei de 
garantare a depozitelor, prevăzut la art.13 
din Legea privind schemele de garantare 
a depozitelor. 

Art.565 alin.(2) lit.b) 
(2) În toate cazurile, suma cu care trebuie să 
participe schema de garantare a depozitelor nu poate 
fi mai mare decât oricare dintre următoarele: 
... 
b) 50% din nivelul-ţintă al schemei de garantare a 
depozitelor, prevăzut de legislația privind 
schemele de garantare a depozitelor. 

Modificare necesară din considerente 
de tehnică legislativă. 

142. Art.568 
În cazul depozitelor eligibile la o instituţie 
supusă rezoluţiei transferate unei alte 
entităţi prin instrumentul de vânzare a 
afacerii sau prin instrumentul instituţiei-
punte, deponenţii nu au nicio creanţă, în 
temeiul legislaţiei privind garantarea 
depozitelor, faţă de schema de garantare a 

Art.568 
În cazul depozitelor eligibile la o instituţie supusă 
rezoluţiei transferate unei alte entităţi prin 
instrumentul de vânzare a afacerii sau prin 
instrumentul instituţiei-punte, deponenţii nu au nicio 
creanţă, în temeiul legislaţiei privind schemele de 
garantare a depozitelor, faţă de schema de 
garantare a depozitelor în legătură cu orice parte a 

Modificare necesară din considerente 
de tehnică legislativă. 
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depozitelor în legătură cu orice parte a 
depozitelor acestora care nu este transferată 
de la instituţia supusă rezoluţiei, cu condiţia 
ca valoarea fondurilor transferate să fie cel 
puţin egală cu plafonul de acoperire 
prevăzut de Legea nr..../... privind 
schemele de garantare a depozitelor.  

depozitelor acestora care nu este transferată de la 
instituţia supusă rezoluţiei, cu condiţia ca valoarea 
fondurilor transferate să fie cel puţin egală cu 
plafonul de acoperire prevăzut de legislația privind 
schemele de garantare a depozitelor.  

143. Art. 569 alin.(3), lit.c)  
c) competenţa de a efectua toate 
inspecţiile necesare la sediile persoanelor 
juridice menţionate la alin.(6) şi la sediul 
oricărei altei entităţi incluse în 
supravegherea consolidată pentru care 
Banca Naţională a României este 
supraveghetor consolidant, cu condiţia 
notificării prealabile a autorităţilor 
competente implicate. 
 

Art. 569 alin.(3), lit.c)  
c) competenţa de a efectua toate inspecţiile 
necesare la sediile persoanelor juridice 
menţionate la alin.(4) şi la sediul oricărei altei 
entităţi incluse în supravegherea consolidată 
pentru care Banca Naţională a României este 
supraveghetor consolidant, cu condiţia notificării 
prealabile a autorităţilor competente implicate. 
 

Corelare de tehnică legislativă 

144. Art. 572  
(1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie şi de autoritate 
competentă, publică, de îndată, pe pagina 
sa oficială de internet, sancţiunile 
administrative aplicate potrivit prevederilor 
art.571 care nu au fost contestate în 
condiţiile prevăzute de art. 275 - 277   din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
99/2006 aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, şi pe 
cele în privinţa cărora contestaţiile au fost 
respinse în mod definitiv, precum şi 
informaţii privind tipul şi natura încălcării 
săvârşite şi identitatea persoanei fizice sau 
juridice sancţionate, după ce aceasta a fost 
informată cu privire la aplicarea sancţiunii. 

Art. 572  
(1) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie sau, după caz, de autoritate 
competentă, publică, de îndată, pe site-ul său 
oficial, sancţiunile administrative aplicate potrivit 
prevederilor art.571 care nu au fost contestate în 
condiţiile prevăzute de art. 275 - 277 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, şi pe cele în 
privinţa cărora contestaţiile au fost respinse în mod 
definitiv, precum şi informaţii privind tipul şi natura 
încălcării săvârşite şi identitatea persoanei fizice sau 
juridice sancţionate, după ce aceasta a fost informată 
cu privire la aplicarea sancţiunii. 
 
 
 

Pentru acurateţea şi claritatea textului 
(în sarcina cui revine aprecierea 
aspectelor prevăzute), eliminarea 
exprimării redundante pentru 
simplificarea textului și unitate 
terminologică cu art.153(4), 193 și 
446. 
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(2) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie şi de autoritate 
competentă publică sancţiunile 
administrative, fără a indica identitatea 
persoanelor fizice sau juridice sancţionate, 
în oricare dintre următoarele circumstanţe: 
...... 
 
 
(3) În cazul în care se preconizează că 
circumstanţele prevăzute la alin. (2) vor 
înceta într-un termen rezonabil, Banca 
Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie şi de autoritate 
competentă poate amâna publicarea 
sancţiunilor administrative, fără a indica 
identitatea persoanelor fizice sau juridice 
sancționate, până la încetarea 
circumstanţelor. 

 
(4) Informaţiile publicate potrivit alin. (1) 
sau (2) sunt păstrate de Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluţie şi de autoritate competentă, pe 
pagina sa oficială de internet pentru o 
perioadă de cel puţin 5 ani. Datele cu 
caracter personal sunt păstrate pe pagina 
oficială de internet a Băncii Naţionale a 
României doar cât timp este necesar, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
 
(2) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie sau, după caz, de autoritate 
competentă publică sancţiunile administrative, fără a 
indica identitatea persoanelor fizice sau juridice 
sancţionate, în oricare dintre următoarele 
circumstanţe: 
 
[lit. a), b) c) - nemodificate) 
 
(3) În cazul în care Banca Naţională a României, 
în calitate de autoritate de rezoluţie sau, după 
caz, de autoritate competentă, preconizează că 
circumstanţele prevăzute la alin. (2) vor înceta într-
un termen rezonabil, aceasta poate amâna 
publicarea sancţiunilor administrative, fără a indica 
identitatea persoanelor fizice sau juridice 
sancționate, până la încetarea circumstanţelor. 
 
 
 
(4) Informaţiile publicate potrivit alin. (1) sau (2) 
sunt păstrate de Banca Naţională a României pe site-
ul său oficial de internet pentru o perioadă de cel 
puţin 5 ani. Datele cu caracter personal sunt păstrate 
doar cât timp este necesar, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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145. Art. 573 (1) Banca Naţională a României, 

în calitate de autoritate de rezoluţiei şi de 
autoritate competentă, informează 
Autoritatea Bancară Europeană, în scopul 
realizării schimbului de informații cu 
autoritățile de rezoluție, respectiv cu 
autoritățile competente, din alte state 
membre, cu privire la toate sancţiunile 
administrative şi măsurile sancţionatoare 
aplicate potrivit art. 571, precum şi cu 
privire la stadiul procedurilor de contestare 
şi rezultatul acestora, cu respectarea 
cerinţelor referitoare la păstrarea secretului 
profesional prevăzute la art.448 - 451. 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie poate consulta baza 
de date centralizată la nivelul Uniunii 
Europene a sancţiunilor, administrată de 
Autoritatea Bancară Europeană, care poate 
fi accesată şi consultată numai de 
autorităţile de rezoluţie din statele membre. 
Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate competentă, poate consulta baza 
de date centralizată la nivelul Uniunii 
Europene a sancţiunilor, administrată de 
Autoritatea Bancară Europeană, care poate 
fi accesată şi consultată numai de 
autorităţile competente din statele membre. 
 
(2) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţie şi de autoritate 
competentă, după caz, informează 
Autoritatea Bancară Europeană cu privire la 
sancţiunile administrative pe care le publică 
în modalitatea şi cu periodicitatea indicate 
de Autoritatea Bancară Europeană. 

Art. 573 (1) Banca Naţională a României, în calitate 
de autoritate de rezoluţiei sau, după caz, de 
autoritate competentă, informează Autoritatea 
Bancară Europeană, în scopul realizării schimbului 
de informații cu autoritățile de rezoluție, respectiv 
cu autoritățile competente, din alte state membre, cu 
privire la toate sancţiunile administrative şi măsurile 
sancţionatoare aplicate potrivit art. 571, precum şi 
cu privire la stadiul procedurilor de contestare şi 
rezultatul acestora, cu respectarea cerinţelor 
referitoare la păstrarea secretului profesional 
prevăzute la art.448 - 451. Banca Naţională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluţie poate 
consulta baza de date centralizată la nivelul Uniunii 
Europene a sancţiunilor, administrată de Autoritatea 
Bancară Europeană, care poate fi accesată şi 
consultată numai de autorităţile de rezoluţie din 
statele membre. Banca Naţională a României, în 
calitate de autoritate competentă, poate consulta 
baza de date centralizată la nivelul Uniunii Europene 
a sancţiunilor, administrată de Autoritatea Bancară 
Europeană, care poate fi accesată şi consultată 
numai de autorităţile competente din statele 
membre. 
 
 
 
 
 
(2) Banca Naţională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluţie sau, după caz, de autoritate 
competentă, după caz, informează Autoritatea 
Bancară Europeană cu privire la sancţiunile 
administrative pe care le publică în modalitatea şi cu 
periodicitatea indicate de Autoritatea Bancară 
Europeană. 

Pentru acurateţea textului.  
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146. Art. 574 alin.(2) 

(2) La stabilirea tipului sancţiunii 
administrative sau a măsurii sancţionatoare 
şi a cuantumului amenzii, Banca Naţională 
a României, în calitate de autoritate 
competentă şi de autoritate de rezoluţie, are 
în vedere toate circumstanţele reale şi 
personale relevante ale săvârşirii faptei, 
inclusiv următoarele aspecte, după caz: 

Art. 574 alin.(2) partea introductivă 
(2) La stabilirea tipului sancţiunii administrative sau 
a măsurii sancţionatoare şi a cuantumului amenzii, 
Banca Naţională a României, în calitate de autoritate 
competentă şi de autoritate de rezoluţie, are în 
vedere toate circumstanţele reale şi personale ale 
săvârşirii faptei, pe care le consideră relevante, 
inclusiv următoarele aspecte, după caz: 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ prevăzute). 
 

147. Art. 576 alin.(1) lit.a) 
(1) Următoarele dispoziții ale prezentei legi 
se aplică în mod corespunzător firmelor de 
investiții prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) în 
condițiile prevăzute la: 
a) art. 9 – 259 și art. 268 – 529; 

Art. 576 alin.(1) lit.a) 
(1) Următoarele dispoziții ale prezentei legi se aplică 
în mod corespunzător firmelor de investiții 
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) în condițiile 
prevăzute la: 
a) art. 8 – 259 și art. 268 – 529; 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art.8. 

148. Art. 576 alin. (2)  

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se au 
în vedere următoarele: 

 
a) orice referire la o instituţie de credit, 
persoană juridică română, la o instituţie 
de credit-mamă din România sau la o 
instituţie de credit-mamă din Uniunea 
Europeană se consideră a fi făcută 
corespunzător la o firmă de investiţii 
menţionată la art. 1 alin. (1) lit. a), la o 
firmă de investiţii-mamă din România şi, 
respectiv, la o firmă de investiţii-mamă 
din Uniunea Europeană;  
 
b) orice referire la Banca Naţională a 
României se consideră a fi făcută 
corespunzător la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 
 

Art. 576 alin. (2) 
Introducerea unei noi litere, lit. d): 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se au în vedere 
următoarele: 

a) orice referire la o instituţie de credit, persoană 
juridică română, la o instituţie de credit-mamă 
din România sau la o instituţie de credit-mamă 
din Uniunea Europeană se consideră a fi făcută 
corespunzător la o firmă de investiţii menţionată 
la art. 1 alin. (1) lit. a), la o firmă de investiţii-
mamă din România şi, respectiv, la o firmă de 
investiţii-mamă din Uniunea Europeană;  
 
 
 
b) orice referire la Banca Naţională a României 
se consideră a fi făcută corespunzător la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
 
 

Pentru corelare cu propunerea de 
modificare a art. 453, respectiv 
includerea trimiterii la prevederi 
specifice din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006, se impune 
includerea trimiterii la prevederile 
corespunzătoare din ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 93/2012 în 
ceea ce privește posibilitatea 
contestării deciziilor Autorității de 
Supraveghere Financiară. 
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c) orice referire la Fondul de Garantare a 
Depozitelor se consideră a fi făcută 
corespunzător la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, iar orice 
referire la fondul de rezoluție bancară se 
consideră a fi făcută corespunzător la 
fondul de rezoluție pentru firmele de 
investiții. 
 

c) orice referire la Fondul de Garantare a 
Depozitelor se consideră a fi făcută 
corespunzător la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, iar orice referire la fondul de 
rezoluție bancară se consideră a fi făcută 
corespunzător la fondul de rezoluție pentru 
firmele de investiții. 
 
d) orice referire la art. 453 și art. 454 alin. (1), 
trimiterile la prevederile art. 275 – 277 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 227/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, se consideră a fi făcute la art. 213 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 113/2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 

149. Art. 576  
 

Art. 576 se introduc 12 noi alineate, alin. (3)-(14) 
 
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate competentă, poate hotărî 
aprobarea constituirii unei firme de investiţii 
instituţie-punte, autorizată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 297/2004, cu un capital 
social stabilit sub nivelul prevăzut la art. 7 alin. 
(8) din Legea nr. 297/2004, dar care nu poate fi 
mai mic decât echivalentul în lei a 125.000 de 
euro.    
 
(4) Îndeplinirea de către acţionarii firmei de 
investiții instituţie-punte autorizate în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, 
autorităţi publice, a criteriilor prevăzute la art. 8 
alin. (1) lit. h) din Legea nr. 297/2004 şi a 
reglementărilor emise în aplicarea acesteia este 

Completarea art. 576 cu prevederi 
privind înființarea unei firme de 
investiții instituție-punte, autorizată în 
baza Legii nr. 297/2004 privind piața 
de capital 
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prezumată. 
 
(5) La constituirea unei firme de investiții 
instituţie-punte autorizate în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 297/2004 şi cu 
reglementările emise în aplicarea acesteia, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate competentă, numeşte 
persoanele care asigură conducerea structurilor 
care pot expune respectiva firmă de investiții 
instituţie-punte unor riscuri semnificative. 
 
(6)  Prin derogare de la prevederile art. 10 
alin.(3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, o firmă de 
investiții  instituţie-punte, autorizată în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, se 
poate constitui ca societate pe acţiuni cu acţionar 
unic. 
 
(7)  Dispoziţiile art. 9 alin.(2) şi art. 111 alin.(2) 
lit. b1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu se 
aplică firmei de investiții instituţie-punte 
autorizate în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în 
aplicarea acesteia. 
 
(8) Autoritatea de Supraveghere Financiară 
stabileşte prin reglementări condițiile și 
documentaţia în baza căreia se autorizează 
constituirea firmei de investiţii instituţie-punte în 
conformitate cu Legea nr. 297/2004, precum şi 
conţinutul hotărârii privind constituirea unei 
astfel de instituţii-punte. 
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(9)  Înmatricularea firmei de investiții  instituţie-
punte în registrul comerţului se face în regim de 
urgenţă, doar în baza actului constitutiv şi, după 
caz, a autorizaţiei de constituire, în termen de 24 
de ore de la depunerea documentelor la oficiul 
registrului comerţului în a cărui circumscripţie 
se află sediul instituţiei-punte. 
 

(10) În termen de maximum 30 de zile de la 
înmatriculare, sunt depuse şi celelalte documente 
prevăzute de lege pentru înmatricularea unei 
societăţi. 

(11) Nerespectarea prevederilor alin.(10) de către 
firma de investiții instituție-punte se sancţionează 
potrivit dispoziţiilor art. 44 alin.(2) din Legea nr. 
26/1990 privind Registrul comerţului, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(12) Începerea desfăşurării activităţii de către  
firma de investiții instituţie-punte autorizată în 
conformitate cu Legea nr. 297/2004 are loc în 
prima zi lucrătoare ce urmează datei 
înmatriculării firmei de investiții instituţie-punte 
în registrul comerţului. 
 
(13) În cazul în care vânzarea firmei de investiții 
instituţie-punte autorizate în conformitate cu 
Legea nr. 297/2004 se realizează prin vânzarea 
acţiunilor, de la momentul vânzării acestora, 
firma de investiții care a funcţionat ca instituţie-
punte trebuie să îndeplinească toate condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de 
reglementările emise în aplicarea acesteia, 
precum şi de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 
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pentru funcţionarea unei firme de investiții.  
 
(14) În situaţia prevăzută la alin. (13), 
valabilitatea autorizaţiei firmei de investiții care 
a funcţionat ca instituţie-punte nu încetează de 
drept, autorizația respectivă producând în 
continuare efecte, pe o perioadă nedeterminată. 

150. Art. 581. - (1) Fondul de rezoluţie pentru 
firmele de investiții se alimentează, în 
vederea asigurării unor resurse adecvate, din 
următoarele surse financiare: 
a) contribuţii anuale conform 
prevederilor  art. 585 - 589, în vederea 
atingerii nivelului-ţintă prevăzut la art. 
538; 
 
b) contribuţii extraordinare, conform 
prevederilor  art. 590 - 592, în cazul în 
care contribuţiile prevăzute  la lit. a) sunt 
insuficiente şi 
[…] 
 

Art. 581. - (1) Fondul de rezoluţie pentru firmele de 
investiții se alimentează, în vederea asigurării unor 
resurse adecvate, din următoarele surse financiare: 
 
a) contribuţii anuale conform prevederilor  art. 
586 - 589, în vederea atingerii nivelului-ţintă 
prevăzut la art. 538; 
 
 
b) contribuţii extraordinare, conform 
prevederilor  art. 590 - 592, în cazul în care 
contribuţiile prevăzute la lit. a) sunt insuficiente 
în opinia Autorității de Supraveghere Financiară, 
în calitate de autoritate de rezoluție, şi 
 
[c) - nemodificat] 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ/cantitativ). 
Corelare de tehnică legislativă 

151. Art. 581 Art. 581.   
Se introduce un alineat nou, alin.(8): 
 
(8) Contribuțiile anuale și extraordinare ale 
firmelor de investiții la fondul de rezoluție pentru 
firmele de investiții sunt recunoscute drept 
cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal. 

Pentru asigurarea certitudinii juridice 
în privinţa regimului fiscal aplicabil 
(prevederile cu caracter general din 
Codul fiscal - art. 21  alin. (2) lit.g) -  
acoperă aparent și contribuțiile 
efectuate de instituțiile de credit la 
fondul de rezoluție, însă normele 
metodologice  în domeniu, care  
detaliază  tipul de contribuţie şi 
cotizaţie, limitează sfera de aplicare, 
referindu-se în mod expres doar la 
contribuţii/cotizaţii ale unei serii de 
meserii liberale). 
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152.  Art. 588. - Resursele financiare 

colectate potrivit art. 585 - 589 pot fi 
utilizate exclusiv pentru scopurile prevăzute 
la  art. 583. 
 

Art. 588. - Resursele financiare colectate potrivit 
art. 586 - 589 pot fi utilizate exclusiv pentru 
scopurile prevăzute la  art. 583. 
 

Corelare tehnică legislativă 

153. Art. 590 alin.(2) 

(2) Contribuţiile extraordinare nu pot 
fi mai mari decât triplul contribuţiilor 
anuale stabilite conform art. 585 - 589. 

 

Art. 590 alin.(2) 

(2) Contribuţiile extraordinare nu pot fi mai 
mari decât triplul contribuţiilor anuale stabilite 
conform art. 586 - 589. 

 

Corelare tehnică legislativă 

154. Art. 593. - Fondul de rezoluţie pentru 
firmele de investiţii este abilitat să 
contracteze împrumuturi sau alte forme de 
sprijin de la firme de investiții, instituţii 
financiare sau alte părţi terţe, în cazul în 
care sumele colectate conform art. 585 - 589 
nu sunt suficiente pentru a acoperi 
pierderile, costurile sau celelalte cheltuieli 
ocazionate de utilizarea fondului de 
rezoluţie pentru firmele de investiții, iar 
contribuţiile extraordinare prevăzute la  art. 
590 - 592 nu sunt imediat accesibile sau 
suficiente. 
 

Art. 593. - Fondul de rezoluţie pentru firmele de 
investiţii este abilitat să contracteze împrumuturi sau 
alte forme de sprijin de la firme de investiții, 
instituţii financiare sau alte părţi terţe, în cazul în 
care sumele colectate conform art. 586 - 589 nu sunt 
suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau 
celelalte cheltuieli ocazionate de utilizarea fondului 
de rezoluţie pentru firmele de investiții, iar 
contribuţiile extraordinare prevăzute la  art. 590 - 
592 nu sunt imediat accesibile sau suficiente. 
 

Corelare tehnică legislativă 

155. Art. 594 lit.a) 
Art. 594. - Fondul de rezoluţie pentru 
firmele de investiții este abilitat să 
contracteze împrumuturi de la mecanisme 
de finanţare a rezoluţiei de pe teritoriul 
Uniunii Europene, în cazurile în care: 
a) sumele colectate conform  art. 585 - 
589 nu sunt suficiente pentru a acoperi 
pierderile, costurile sau celelalte 
cheltuieli ocazionate de utilizarea 
fondului de rezoluţie pentru firmele de 

Art. 594 lit.a) 
Art. 594. - Fondul de rezoluţie pentru firmele de 
investiții este abilitat să contracteze împrumuturi de 
la mecanisme de finanţare a rezoluţiei de pe 
teritoriul Uniunii Europene, în cazurile în care: 
a) sumele colectate conform  art. 586 - 589 nu 
sunt suficiente pentru a acoperi pierderile, 
costurile sau celelalte cheltuieli ocazionate de 
utilizarea fondului de rezoluţie pentru firmele de 
investiții; 
 

Corelare tehnică legislativă 
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investiții; 
 

 Art. 599. - Împrumutul acordat, în temeiul  
art. 594 - 599, unui mecanism de finanţare a 
rezoluţiei dintr-un alt stat membru, se 
tratează ca activ al fondului de rezoluţie 
pentru firmele de investiții şi se ia în 
considerare la determinarea nivelului-ţintă 
de finanţare. 
 

Art. 599. - Împrumutul acordat, în temeiul  art. 594 
- 598, unui mecanism de finanţare a rezoluţiei dintr-
un alt stat membru, se tratează ca activ al fondului 
de rezoluţie pentru firmele de investiții şi se ia în 
considerare la determinarea nivelului-ţintă de 
finanţare. 
 

Corelare tehnică legislativă 

156. Art. 611, alin.(3), lit.c) 
c) competenţa de a efectua toate 
inspecţiile necesare la sediile persoanelor 
juridice menţionate la alin. (6) şi la sediul 
oricărei altei entităţi incluse în 
supravegherea consolidată pentru care 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
este supraveghetor consolidant, cu 
condiţia notificării prealabile a 
autorităţilor competente implicate. 
 

Art. 611, alin.(3), lit.c) 
c) competenţa de a efectua toate inspecţiile 
necesare la sediile persoanelor juridice 
menţionate la alin. (4) şi la sediul oricărei altei 
entităţi incluse în supravegherea consolidată 
pentru care Autoritatea de Supraveghere 
Financiară este supraveghetor consolidant, cu 
condiţia notificării prealabile a autorităţilor 
competente implicate. 
 

Corelare tehnică legislativă 

157. Art. 614. - (1) Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în calitate de autoritate de 
rezoluţie şi de autoritate competentă, 
publică, de îndată, pe pagina sa oficială de 
internet, sancţiunile administrative aplicate 
potrivit prevederilor art. 613 care nu au fost 
contestate în condițiile prevăzute la art. 213 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
93/2012, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu 
modificările și completările ulterioare şi pe 
cele în privinţa cărora contestaţiile au fost 
respinse în mod definitiv, precum şi 
informaţii privind tipul şi natura încălcării 
săvârşite şi identitatea persoanei fizice sau 

Art. 614. - (1) Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în calitate de autoritate de rezoluţie sau, 
după caz, de autoritate competentă, publică, de 
îndată, pe pagina sa oficială de internet, sancţiunile 
administrative aplicate potrivit prevederilor art. 613 
care nu au fost contestate în condițiile prevăzute la 
art. 213 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
93/2012, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 113/2013,  cu modificările și completările 
ulterioare şi pe cele în privinţa cărora contestaţiile 
au fost respinse în mod definitiv, precum şi 
informaţii privind tipul şi natura încălcării săvârşite 
şi identitatea persoanei fizice sau juridice 
sancţionate, după ce aceasta a fost informată cu 
privire la aplicarea sancţiunii. 

Pentru acurateţea şi claritatea textului 
(în sarcina cui revine aprecierea 
aspectelor prevăzute), eliminarea 
exprimării redundante pentru 
simplificarea textului și unitate 
terminologică cu art.153(4), 193 și 
446. 
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juridice sancţionate, după ce aceasta a fost 
informată cu privire la aplicarea sancţiunii. 

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
în calitate de autoritate de rezoluţie şi de 
autoritate competentă, publică sancţiunile 
administrative, fără a indica identitatea 
persoanelor fizice sau juridice sancţionate, 
în oricare dintre următoarele circumstanţe: 

[…] 

 

(3) În cazul în care se preconizează că 
circumstanţele prevăzute la alin. (2) vor 
înceta într-un termen rezonabil, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, în calitate 
de autoritate de rezoluţie şi de autoritate 
competentă, poate amâna publicarea 
sancţiunilor administrative, fără a indica 
identitatea persoanelor fizice sau juridice 
sancționate, până la încetarea 
circumstanţelor. 

 

(4) Informaţiile publicate potrivit alin. (1) 
sau (2) sunt păstrate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, în calitate de 
autoritate de rezoluţie şi de autoritate 
competentă, pe pagina sa oficială de 
internet pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. 
Datele cu caracter personal sunt păstrate pe 
pagina oficială de internet a Autorității de 
Supraveghere Financiară doar cât timp este 
necesar, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 

 
 

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate de rezoluţie sau, după caz, de 
autoritate competentă, publică sancţiunile 
administrative, fără a indica identitatea persoanelor 
fizice sau juridice sancţionate, în oricare dintre 
următoarele circumstanţe: 

[a), b), c) nemodificate] 

 

(3) În cazul în care Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în calitate de autoritate de rezoluţie 
sau, după caz, de autoritate competentă, 
preconizează că circumstanţele prevăzute la alin. 
(2) vor înceta într-un termen rezonabil, aceasta 
poate amâna publicarea sancţiunilor administrative, 
fără a indica identitatea persoanelor fizice sau 
juridice sancționate, până la încetarea 
circumstanţelor. 

 

 
(4) Informaţiile publicate potrivit alin. (1) sau (2) 
sunt păstrate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară pe pagina sa oficială de internet pentru o 
perioadă de cel puţin 5 ani. Datele cu caracter 
personal sunt păstrate doar cât timp este necesar, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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personal şi libera circulaţie a acestor date cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
158. Art. 615. - (1) Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, în calitate de autoritate de 
rezoluţiei şi de autoritate competentă, 
informează Autoritatea Bancară Europeană, 
în scopul realizării schimbului de informații 
cu autoritățile de rezoluție, respectiv cu 
autoritățile competente, din alte state 
membre, cu privire la toate sancţiunile 
administrative şi măsurile sancţionatoare 
aplicate potrivit art. 613, precum şi cu 
privire la stadiul procedurilor de contestare 
şi rezultatul acestora, cu respectarea 
cerinţelor referitoare la păstrarea secretului 
profesional prevăzute la art. 448 - 451. 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate de rezoluţie, poate 
consulta baza de date centralizată la nivelul 
Uniunii Europene a sancţiunilor, 
administrată de Autoritatea Bancară 
Europeană, care poate fi accesată şi 
consultată numai de autorităţile de rezoluţie 
din statele membre. Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, în calitate de 
autoritate competentă, poate consulta baza 
de date centralizată la nivelul Uniunii 
Europene a sancţiunilor, administrată de 
Autoritatea Bancară Europeană, care poate 
fi accesată şi consultată numai de 
autorităţile competente din statele membre.  

(2) Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în calitate de autoritate de 
rezoluţie şi de autoritate competentă, după 

Art. 615. - (1) Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, în calitate de autoritate de rezoluţiei sau, 
după caz, de autoritate competentă, informează 
Autoritatea Bancară Europeană, în scopul realizării 
schimbului de informații cu autoritățile de rezoluție, 
respectiv cu autoritățile competente, din alte state 
membre, cu privire la toate sancţiunile 
administrative şi măsurile sancţionatoare aplicate 
potrivit art. 613, precum şi cu privire la stadiul 
procedurilor de contestare şi rezultatul acestora, cu 
respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea 
secretului profesional prevăzute la art. 448 - 451. 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate 
de autoritate de rezoluţie, poate consulta baza de 
date centralizată la nivelul Uniunii Europene a 
sancţiunilor, administrată de Autoritatea Bancară 
Europeană, care poate fi accesată şi consultată 
numai de autorităţile de rezoluţie din statele 
membre. Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate competentă, poate consulta 
baza de date centralizată la nivelul Uniunii Europene 
a sancţiunilor, administrată de Autoritatea Bancară 
Europeană, care poate fi accesată şi consultată 
numai de autorităţile competente din statele 
membre.  
 
 
 
 
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, în 
calitate de autoritate de rezoluţie sau, după caz, de 
autoritate competentă, informează Autoritatea 

Pentru acurateţea textului. 
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caz, informează Autoritatea Bancară 
Europeană cu privire la sancţiunile 
administrative pe care le publică în 
modalitatea şi cu periodicitatea indicate de 
Autoritatea Bancară Europeană. 

 

Bancară Europeană cu privire la sancţiunile 
administrative pe care le publică în modalitatea şi cu 
periodicitatea indicate de Autoritatea Bancară 
Europeană. 

159. Art. 616 alin. (2)  

(2) La stabilirea tipului sancţiunii 
administrative sau a măsurii sancţionatoare 
şi a cuantumului amenzii, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, în calitate de 
autoritate competentă şi de autoritate de 
rezoluţie, are în vedere toate circumstanţele 
reale şi personale relevante ale săvârşirii 
faptei, inclusiv următoarele aspecte, după 
caz: 

 

Art. 616 alin. (2) partea introductivă 
 
(2) La stabilirea tipului sancţiunii administrative sau 
a măsurii sancţionatoare şi a cuantumului amenzii, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate 
de autoritate competentă şi de autoritate de rezoluţie, 
are în vedere toate circumstanţele reale şi personale 
ale săvârşirii faptei, pe care le consideră relevante, 
inclusiv următoarele aspecte, după caz: 

Pentru claritatea textului (în sarcina cui 
revine aprecierea aspectelor de ordin 
calitativ prevăzute). 
 

160. Art. 617, alin.(3) 

(3) Actele prin care sunt dispuse 
sancțiuni administrative și/sau măsuri 
sancționatoare potrivit prezentului titlu pot 
fi contestate în condițiile prevăzute la art. 
213 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 93/2012, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 617, alin.(3) 

(3) Actele prin care sunt dispuse sancțiuni 
administrative și/sau măsuri sancționatoare potrivit 
prezentului titlu pot fi contestate în condițiile 
prevăzute la art. 213 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

Tehnica legislativa 

161.  Titlul XI – Dispoziții privind completarea și 
modificarea unor acte normative 

 

162. Art. 629 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, publicată în 

Art.629 - După actualul pct.2, se introduce un 
nou punct, pct.3, cu renumerotarea punctelor 
care urmează: 
 

Pentru certitudine juridică în ceea ce 
priveşte sensul noţiunii de public, 
utilizată în scopul definirii activității 
unei instituții de credit (atragerea de 
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Monitorul Oficial, Partea I, nr.1027 din 27 
decembrie 2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
        ... 

 
 
 
 
 
 
3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce 
un nou alineat, alineatul (6) cu următorul 
cuprins: 
„(6) Prin noțiunea de public se înțelege orice 
persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără 
personalitate juridică, ce nu are cunoștințele și 
experiența necesare pentru evaluarea riscului de 
nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intră în 
categoria de public: statul, autoritățile administrației 
publice centrale, regionale și locale, agențiile 
guvernamentele, băncile centrale, instituțiile de 
credit, instituțiile financiare, alte instituții similare.  

depozite sau de alte fonduri 
rambursabile de la public) şi interdicţia 
de desfăşurare a unei astfel de activităţi 
fără autorizaţie. 
 

163. Art. 629 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.1027 din 27 
decembrie 2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Art.629 - După actualul pct.4, care devine prin 
renumerotare pct. 5, se introduce un nou punct, 
prin renumerotare, pct.6, cu renumerotarea 
punctelor care urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul 7, după alineatul (12) se introduce un 
nou alineat, alin.(13), cu următorul cuprins : 
„(13) În sensul prezentei ordonanțe de urgență 
termenii și expresiile: rezoluție, autoritate de 
rezoluție și drept de încetare au înțelesul prevăzut 
de legislația privind rederesarea și rezoluția 
instituțiilor de credit și a firmelor de investiții. ”     

Pentru clarificarea noțiunilor introduse 
în urma reformulării unor dispoziții din 
Titlul XI în vederea respectării 
normelor de tehnică legislativă.   
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164. Art. 629 pct.24 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.1027 din 27 
decembrie 2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
24. Alineatul (2) al articolului 233 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Actele cu privire la o instituţie de 
credit, prin care sunt dispuse măsuri sau 
sunt aplicate sancţiuni şi măsuri 
sancţionatoare potrivit prezentului capitol, 
se emit de către guvernatorul, prim-
viceguvernatorul sau viceguvernatorii 
Băncii Naţionale a României, cu excepţia 
retragerii aprobării acordate persoanelor 
prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii 
autorizaţiei instituţiei de credit şi a 
suspendării exercitării dreptului de vot al 
acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, a 
căror aplicare este de competenţa consiliului 
de administraţie.” 

Art.629 pct.24, devenit pct.26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Alineatul (2) al articolului 233 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„ (2) Actele cu privire la o instituţie de credit, prin 
care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni 
şi măsuri sancţionatoare potrivit prezentului capitol, 
se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul 
sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, 
cu excepţia retragerii aprobării acordate persoanelor 
prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizaţiei 
instituţiei de credit şi a suspendării exercitării 
dreptului de vot al acţionarilor/membrilor instituţiei 
de credit, a căror aplicare este de competenţa 
consiliului de administraţie al Băncii Naționale a 
României.  

Pentru claritatea textului. 
 

165. Art. 629  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.1027 din 27 
decembrie 2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Art.629 - După actualul pct.24, cre prin 
renumerotare a devenit pct. 26, se introduce un 
nou punct, prin renumerotare, pct.27, cu 
renumerotarea punctelor care urmează: 
 
 
 
 
 
 

Pentru o mai mare certitudine juridică 
privind conținutul actelor prin care se 
aplică sancțiuni/măsuri sancționatorii, 
în scopul asigurării unei protecții 
corespunzătoare a persoanelor vizate 
de sancțiune. 
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27. După alineatul (2) al articolului 233 se 
introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
„(3) În cazul aplicării sancţiunii și/sau măsurii 
sancționatoare, actul trebuie să cuprindă cel 
puţin elementele de identificare a persoanei 
vinovate, descrierea faptei şi a circumstanţelor 
acesteia, temeiul de drept al aplicării sancţiunii 
administrative şi/sau măsurii sancționatoare și 
sancţiunea administrativă și/sau măsura 
sancționatoare aplicată.” 

166. Art.629 pct.27 
 
 
27. Alineatul (2) al articolului 269 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
“(2) În cazul acordurilor de compensare 
(netting), legea aplicabilă este legea care 
guvernează contractul, dacă nu se aduce 
atingere prevederilor art. 400 – 405 și art. 
413 – 419 din Legea nr…./… privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar.” 
 

Art.629 pct.27, devenit, prin renumerotare, 
pct.30  
 
30. Alineatul (2) al articolului 269 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
“(2) În cazul acordurilor de compensare (netting), 
legea aplicabilă este legea care guvernează 
contractul, dacă nu se aduce atingere prevederilor 
referitoare la excluderea anumitor termeni 
contractuali în cazul intervenției timpurii și a 
rezoluției și la competențele autorității de 
rezoluție de suspendare temporară a drepturilor 
de încetare, cuprinse în legislația privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit şi a 
firmelor de investiţii.” 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă.  

167. Art.629 pct.28 
 
28. Alineatul (2) al articolului 271 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
“(2) Contractele de report şi contractele care 
stau la baza tranzacţiilor desfăşurate pe o 
piaţă reglementată sunt guvernate de legea 
aplicabilă contractelor respective, dacă nu 
sunt încălcate dispoziţiile alin. (1) și dacă nu 

Art.629 pct.28, devenit prin renumerotare, pct.31 
 
31. Alineatul (2) al articolului 271 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
“(2) Contractele de report şi contractele care stau la 
baza tranzacţiilor desfăşurate pe o piaţă 
reglementată sunt guvernate de legea aplicabilă 
contractelor respective, dacă nu sunt încălcate 
dispoziţiile alin. (1) și dacă nu se aduce atingere 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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se aduce atingere prevederilor art. 400 – 
405 și art. 413 – 419 din Legea nr…./… 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar.” 

prevederilor referitoare la excluderea anumitor 
termeni contractuali în cazul intervenției 
timpurii și a rezoluției și la competențele 
autorității de rezoluție de suspendare temporară 
a drepturilor de încetare, cuprinse în legislația 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii.” 

168. Art. 629 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.1027 din 27 
decembrie 2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
... 

Art.629 - După actualul pct.33, devenit prin 
renumerotare pct. 36, se introduce un nou punct, 
prin renumerotare, pct.37, cu renumerotarea 
punctelor care urmează: 
 
 
 
 
 
37. Articolul 410 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 410. – Desfăşurarea, fără drept, de activităţi 
dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și 
începerea desfășurării activităților specifice unei 
instituții de credit fără a obține autorizația potrivit 
prevederilor art. 10 alin. (1) constituie infracţiuni şi 
se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani.”  

Pentru asigurarea unei transpuneri 
corecte a prevederilor corespondente 
din Directiva 2013/36/UE (art. 66 
para.1 lit.b), care face referire la 
începerea desfășurării activităților 
specifice unei instituții de credit și nu 
la începerea desfășurării activităților 
ca instituție de credit , cum este 
prevăzut în textul actual al art. 410 din 
OUG nr.99/2006. 

169. Art. 630 pct.2 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.466 din 25 iunie 2014, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
2. La articolul 5, după primul alineat, 
se introduce un nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
“(2) În scopul aplicării prevederilor art.1961  

Art.630 pct.2 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 5, după primul alineat, se 
introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
“(2) În scopul aplicării prevederilor art.1961,  1963 și 

Pentru clarificarea noțiunilor introduse 
în urma reformulării unor dispoziții din 
Titlul XI în vederea respectării 
normelor de tehnică legislativă.   
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1963 și art.204 - 241, sintagmele grup, 
entitate din grup, rezoluție, autoritate de 
rezoluție, instituție supusă rezoluției, 
condiții de declanșare a procedurii de 
rezoluție, acțiune de rezoluție, 
administrator special, au înțelesul prevăzut 
la art. 2 alin.(1) din Legea nr…./… 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar.” 

art.204 - 241, sintagmele grup, entitate din grup, 
firmă de investiții, rezoluție, autoritate de rezoluție, 
instituție supusă rezoluției, condiții de declanșare a 
procedurii de rezoluție, acțiune de rezoluție, 
instrumente de rezoluție, competențe de rezoluție, 
instrument public de stabilizare financiară, 
instrumente de capital, destinatar, administrator 
special, au înțelesul prevăzut de legislația privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții.” 

170. Art.630, pct.3 
 
3.După articolul 196, se introduc trei noi 
articole, art.1961, art.1962 și art. 1963, cu 
următorul cuprins: 
 
 
“Art. 1961 – (1) Prin derogare de la 
prevederile art.195, dacă membrul grupului 
față de care a fost introdusă o cerere de 
deschidere a procedurii insolvenței este o 
persoană juridică din categoria celor 
prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. b), c) sau d) 
din Legea nr…/… privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar, fără a se 
aduce atingere art. 442 lit. b) din aceeași 
lege, deschiderea procedurii de insolvență 
poate fi dispusă numai cu acordul Băncii 
Naționale a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, și în cazul în care 
persoana juridică în cauză este o instituţie 
supusă rezoluţiei sau cu privire aceasta s-a 

Art.630, pct.3 
 
3. După articolul 196, se introduc trei noi 
articole, art.1961, art.1962 și art. 1963, cu următorul 
cuprins: 
 
 
“Art. 1961 – (1) Prin derogare de la prevederile 
art.195, dacă membrul grupului față de care a fost 
introdusă o cerere de deschidere a procedurii 
insolvenței este o persoană juridică din categoria 
celor care pot fi supuse rezoluției în conformitate 
cu legislația privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, și 
grupul cuprinde cel puțin o instituție de credit, 
fără a se aduce atingere măsurii pe care Banca 
Națională a României, în calitate de autoritate de 
rezoluție, intenționează să o ia în conformitate cu 
această legislație, deschiderea procedurii de 
insolvență poate fi dispusă numai cu acordul Băncii 
Naționale a României, în calitate de autoritate de 
rezoluție, și în cazul în care persoana juridică în 
cauză este o instituţie supusă rezoluţiei sau cu 
privire aceasta s-a determinat că sunt îndeplinite 
condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție, o 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă și clarificarea calității în 
care acționează Banca Naționalî a 
României. 
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determinat că sunt îndeplinite condițiile de 
pentru declanșarea a procedurii de rezoluție, 
o procedură de insolvență potrivit prezentei 
legi poate fi deschisă numai pe baza unei 
cereri introduse de Banca Națională a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluție. 
  
 (2) În scopul prevederilor alin. (1), 
judecătorul-sindic notifică, de îndată, Băncii 
Naționale a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, în legătură cu orice 
cerere de deschidere a unei proceduri de 
insolvență față de o persoană juridică 
prevăzută la alin.(1), indiferent dacă aceasta 
este o instituție supusă rezoluției sau dacă a 
fost făcută publică o decizie în conformitate 
cu art. 446 și 447 din Legea nr…/… 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar. 
  (3) Cererea de deschidere a procedurii de 
insolvență poate fi admisă numai dacă s-a 
făcut notificarea prevăzută la alin.(2) și, fie 
Banca Națională a României în urma 
primirii notificării, a comunicat 
judecătorului-sindic faptul că nu 
intenționează să întreprindă o acțiune de 
rezoluție față de persoana juridică în cauză, 
fie a expirat un termen de 7 zile de la data 
primirii notificării.  
 
 
Art.1962 - Dacă împotriva unei persoane 
juridice prevăzute la art.1961 se dispune 

procedură de insolvență potrivit prezentei legi poate 
fi deschisă numai pe baza unei cereri introduse de 
Banca Națională a României, în calitate de autoritate 
de rezoluție. 
 
 
 
 
  (2) În scopul prevederilor alin. (1), judecătorul-
sindic notifică, de îndată, Băncii Naționale a 
României, în calitate de autoritate de rezoluție, în 
legătură cu orice cerere de deschidere a unei 
proceduri de insolvență față de o persoană juridică 
prevăzută la alin.(1), indiferent dacă aceasta este o 
instituție supusă rezoluției sau dacă a fost făcută 
publică o decizie în conformitate cu prevederile 
legislației privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor 
de credit şi a firmelor de investiţii. 
   
 
 
 
(3) Cererea de deschidere a procedurii de insolvență 
poate fi admisă numai dacă s-a făcut notificarea 
prevăzută la alin.(2) și, fie Banca Națională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluție, în 
urma primirii notificării, a comunicat judecătorului-
sindic faptul că nu intenționează să întreprindă o 
acțiune de rezoluție față de persoana juridică în 
cauză, fie a expirat un termen de 7 zile de la data 
primirii notificării.  
 
 
 
Art.1962 – (1) Dacă împotriva unei persoane 
juridice, membră a unui grup care cuprinde cel 
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deschiderea procedurii de insolvenţă, 
următoarele dispoziții speciale sunt 
aplicabile: 
 
   a) dispozițiile art. 221 din Legea nr…/… 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar;  
    
 
 
 
 
 
 
 
b) la solicitarea Băncii Naționale a 
României, adresate judecătorului-sindic, 
persoana juridică aflată în stare de 
insolvență trebuie să asigure, dacă este 
cazul, furnizarea serviciilor sau facilităților 
necesare, , potrivit art. 388 din Legea 
nr…./… privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în 
domeniul financiar și în conformitate cu 
solicitarea formulată, prevederile art. 389– 
390 din această lege fiind aplicabile;  
   
c) în caz de lichidare a persoanei juridice 
aflate în stare de insolvență, aceasta se 
realizează cu respectarea, după caz, a 
prevederilor art. 219 din Legea nr…./… 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 

puțin o instituție de credit, se dispune deschiderea 
procedurii de insolvenţă, următoarele dispoziții 
speciale sunt aplicabile: 
  
a) dispozițiile prezentei legi referitoare la anularea 
sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile masei 
creditorilor nu se aplică transferurilor de active, 
drepturi sau obligaţii de la instituţia supusă 
rezoluţiei aflate în stare de insolvență către o altă 
entitate, efectuate în virtutea aplicării unui 
instrument de rezoluţie, a exercitării unei 
competenţe de rezoluţie sau a utilizării unui 
instrument public de stabilizare financiară, în 
conformitate cu legislația privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii;  
  
b) la solicitarea Băncii Naționale a României, în 
calitate de autoritate de rezoluție, adresate 
judecătorului-sindic, persoana juridică aflată în stare 
de insolvență trebuie să asigure, dacă este cazul, 
furnizarea serviciilor sau facilităților necesare, în 
conformitate cu legislația privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, și cu solicitarea formulată;  
 
 
 
 
 
 
 c) în caz de lichidare a persoanei juridice aflate în 
stare de insolvență, aceasta se realizează într-un 
termen rezonabil, având în vedere orice 
eventuală situaţie în care aceasta trebuie să 
furnizeze servicii sau sprijin în conformitate cu 
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credit şi a firmelor de investiţii, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar;  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
d) la solicitarea Băncii Naționale a 
României, adresate judecătorului-sindic, 
administratorul judiciar, după caz, 
lichidatorul judiciar trebuie să asigure 
respectarea prevederilor art. 398 – 399 
din Legea nr...... privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar; 
 
 
 
 
 
e) administratorul judiciar provizoriu sau, 
după caz, administratorul judiciar, desemnat 
potrivit prezentei legi poate fi numit 
administrator special potrivit art. 194 din 
Legea nr..../…. privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar. 

legislația privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, 
pentru a permite destinatarului să-şi desfăşoare 
activităţile sau să presteze serviciile aferente 
elementelor transferate, precum şi orice alt motiv 
care face necesară continuarea activităţii 
persoanei juridice respective pentru atingerea 
obiectivelor rezoluţiei sau respectarea 
principiilor rezoluției prevăzute de legislația 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii;  
 
 d) la solicitarea Băncii Naționale a României, în 
calitate de autoritate de rezoluție, adresată 
judecătorului-sindic, administratorul judiciar, după 
caz, lichidatorul judiciar trebuie să asigure 
întreprinderea tuturor demersurilor necesare în 
legătură cu măsurile dispuse de aceasta în 
calitate de autoritate de rezoluție, cu privire la 
activele, drepturile, obligațiile, acțiunile și alte 
instrumente proprietate situate în state terțe ale 
instituției supuse rezoluției aflate în stare de 
insolvență, în conformitate cu legislația  privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a 
firmelor de investiţii; 
 
 
e) administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, 
administratorul judiciar, desemnat potrivit prezentei 
legi poate fi numit administrator special potrivit 
legislației  privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor 
de credit şi a firmelor de investiţii. 
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Art. 1963 – (1) Prevederile articolelor 1961 
și 1962 se aplică în mod corespunzător 
pentru situația în care entitatea față de care a 
fost deschisă procedura de insolvență este o 
persoană juridică din categoria celor 
prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b), c) sau d) 
din Legea nr…/ … privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar, membră 
a unui grup a cărui societate-mamă este o 
firmă de investiții, în sensul art. 2 alin. (1) 
pct. 3 din Legea nr…/ … privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar. 
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), 
Autoritatea de Supraveghere Financiară este 

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1) lit.b) și c), 
serviciile și facilitățile care trebuie să fie 
furnizate: 
  a) se limitează la servicii și facilități operaționale 
și nu includ niciun sprijin financiar; 
  b) se acordă în conformitate cu termenii 
contractuali deja agreaţi, inclusiv din punctul de 
vedere al duratei contractului, în situaţia în care 
respectivele servicii şi facilităţi au fost furnizate 
instituţiei supuse rezoluţiei potrivit unui contract 
încheiat în perioada imediat anterioară aplicării 
acţiunii de rezoluţie; 
  c) sunt furnizate în condiţii rezonabile, în 
situaţia în care nu există un contract sau 
contractul a expirat. 
 
Art. 1963 – (1) Prevederile articolelor 1961 și 1962 
se aplică în mod corespunzător pentru situația în 
care entitatea față de care a fost deschisă procedura 
de insolvență este o persoană juridică din categoria 
celor care pot fi supuse rezoluției în conformitate 
cu legislația privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, 
membră a unui grup care cuprinde cel puțin o 
firmă de investiții,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea de 
Supraveghere Financiară este autoritate de rezoluție 
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autoritate de rezoluție, conform art. 3 alin. 
(2) din Legea nr…/ … privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar.” 

pentru firmele de investiții, în conformitate cu  
legislația privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor 
de credit şi a firmelor de investiţii.” 

171. Art. 630 pct.7 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.466 din 25 iunie 2014, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
7. La articolul 209, se introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu următorul cuprins : 
“(2) Prin derogare de la prevederile art. 3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
86/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Fondul de garantare 
a depozitelor în sistemul bancar poate fi 
desemnat lichidator.” 

Art. 630 – pct.7 se elimină, cu renumerotarea 
punctelor care urmează 
 

Pentru menţinerea soluţiei legislative 
prevăzute de Codul insolvenţei în 
privinţa persoanelor care pot deţine 
calitatea de lichidator şi evitarea unui 
potenţial conflict de interese în 
procedura insolvenței (Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul 
bancar ar avea calitatea de creditor și 
lichidator în aceeași procedură). 

172. Art. 630 pct.8 
 
8. După articolul 211, se introduce un 
nou articol, articolul 2111, cu următorul 
cuprins: 
 
“Art. 2111 – Dacă împotriva unei instituții 
de credit se dispune deschiderea procedurii 
de faliment potrivit prezentului capitol, 
prevederile art.1962 lit.a) – d) se aplică în 
mod corespunzător. ” 
 

Art. 630 pct.8, devenit prin renumerotare, pct.7 
 
7. După articolul 211, se introduce un nou 
articol, articolul 2111, cu următorul cuprins: 
 
 
“Art. 2111 – Dacă împotriva unei instituții de credit 
se dispune deschiderea procedurii de faliment 
potrivit prezentului capitol, prevederile art.1962 

alin.(1) lit.a) – d) și alin.(2) se aplică în mod 
corespunzător. ” 

Pentru corelare cu amendamentul 
propus la art. 1962 

173. Art.630 pct.15 
 

Art.630 pct.15, devenit, prin renumerotare, 
pct.14  

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 
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15. După articolul 219, se introduc două 
noi articole, art.2191 și art. 2192, cu 
următorul cuprins: 
 
“Art.2191 - (1) Fără a se aduce atingere art. 
442 lit. b) din Legea nr…/… (BRR), 
deschiderea procedurii falimentului la 
cererea instituției de credit debitoare sau a 
creditorilor acesteia poate fi dispusă numai 
cu acordul Băncii Naționale a României, în 
calitate de autoritate de rezoluție, și în cazul 
în care instituția de credit este o instituție 
supusă rezoluției sau pentru care s-a 
determinat că sunt îndeplinite condițiile de 
declanșare a procedurii de rezoluție, 
procedura falimentului poate fi deschisă 
numai pe baza unei cereri introduse de 
Banca Națională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție. 
 
 
 
(2) În scopul alin. (1), judecătorul-sindic 
notifică, de îndată, Băncii Naționale a 
României, în calitate de autoritate de 
rezoluție, în legătură cu orice cerere de 
deschidere a procedurii falimentului, 
introdusă de instituția de credit debitoare ori 
de creditorii acesteia, indiferent dacă 
instituția de credit este o instituție supusă 
rezoluției sau dacă a fost făcută publică o 
decizie în conformitate cu art. 446 și 447 
din Legea nr…/…(BRR). 
 
(3) Cererea de deschidere a procedurii 
falimentului poate fi admisă numai dacă s-a 

 
14. După articolul 219, se introduc două noi 
articole, art.2191 și art. 2192, cu următorul cuprins: 
 
“Art. 2191 - (1) Fără a  aduce atingere măsurii pe 
care Banca Națională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, intenționează să o ia în 
conformitate cu legislația privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de 
investiții, deschiderea procedurii falimentului la 
cererea instituției de credit debitoare sau a 
creditorilor acesteia poate fi dispusă numai cu 
acordul Băncii Naționale a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, și în cazul în care instituția de 
credit este o instituție supusă rezoluției sau pentru 
care s-a determinat că sunt îndeplinite condițiile de 
declanșare a procedurii de rezoluție, procedura 
falimentului poate fi deschisă numai pe baza unei 
cereri introduse de Banca Națională a României, în 
calitate de autoritate de rezoluție. 
 
 
(2) În scopul alin. (1), judecătorul-sindic notifică, de 
îndată, Băncii Naționale a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, în legătură cu orice cerere de 
deschidere a procedurii falimentului, introdusă de 
instituția de credit debitoare ori de creditorii 
acesteia, indiferent dacă instituția de credit este o 
instituție supusă rezoluției sau dacă a fost făcută 
publică o decizie în conformitate cu legislația 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții. 
 
 
(3) Cererea de deschidere a procedurii falimentului 
poate fi admisă numai dacă s-a făcut notificarea 



90 
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făcut notificarea prevăzută la alin.(2) și, fie 
Banca Națională a României în urma 
primirii notificării, a comunicat 
judecătorului-sindic faptul că nu 
intenționează să întreprindă o acțiune de 
rezoluție față de instituția de credit în cauză, 
fie a expirat un termen de 7 zile de la data 
primirii notificării.   
 
 
Art. 2192 – (1) Prevederile articolului 2191 
se aplică în mod corespunzător și pentru 
deschiderea procedurii falimentului la 
cererea firmei de investiții, în sensul art. 2 
alin. (1) pct. 3 din Legea nr…/ …(BRR), 
având calitatea de debitor, sau a creditorilor 
acesteia. 
(2) Pentru scopurile alin. (1), Autoritatea de 
Supraveghere Financiară este autoritate de 
rezoluție, conform art. 3 alin. (2) din 
Legea nr…/ …(BRR).” 

prevăzută la alin.(2) și, fie Banca Națională a 
României, în calitate de autoritate de rezoluție, în 
urma primirii notificării, a comunicat judecătorului-
sindic faptul că nu intenționează să întreprindă o 
acțiune de rezoluție față de instituția de credit în 
cauză, fie a expirat un termen de 7 zile de la data 
primirii notificării.   
 
 
 
Art. 2192 – (1) Prevederile articolului 2191 se aplică 
în mod corespunzător și pentru deschiderea 
procedurii falimentului la cererea unei firme de 
investiții, având calitatea de debitor, sau a 
creditorilor acesteia. 
 (2) Pentru scopurile alin. (1), Autoritatea de 
Supraveghere Financiară este autoritate de rezoluție 
pentru firmele de investiții, în conformitate cu 
legislația privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.” 

174. Art.630 pct.24 
 
24. Articolul 234 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art. 234. – În cazul falimentului unei 
instituții de credit, creanţele se plătesc în lei, 
, în următoarea ordine: 
1. … 
 
 2. creanţele rezultate din depozitele 
eligibile în sensul prevederilor art.3 alin. 
(1) lit.j) din Legea nr…./…. privind 
schemele de garantare a depozitelor, 
inclusiv creanțele schemelor de garantare a 

Art.630 pct.24, devenit prin renumerotare, pct.23 
 
23. Articolul 234 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art. 234. – În cazul falimentului unei instituții de 
credit, creanţele se plătesc în lei, în următoarea 
ordine: 
1. ….  
 
2. creanţele rezultate din depozitele eligibile în 
sensul prevederilor cuprinse în legislația privind 
schemele de garantare a depozitelor, inclusiv 
creanțele schemelor de garantare a depozitelor 
rezultate din subrogarea în drepturile deponenţilor 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 
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depozitelor rezultate din subrogarea în 
drepturile deponenţilor garantaţi și/sau din 
finanțarea, potrivit legii, a măsurilor de 
rezoluție  a instituției de credit debitoare, 
precum si creanţele izvorâte din raporturi de 
muncă pe cel mult 6 luni anterioare 
deschiderii procedurii; 
3. creanţele reprezentând acea parte a 
depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, 
ale microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii care 
depășește plafonul de acoperire prevăzut în 
Legea nr…./...privind schemele de 
garantare a depozitelor  și depozitele 
persoanelor fizice, ale microîntreprinderilor 
și ale întreprinderilor mici și mijlocii, care 
ar fi depozite eligibile dacă nu ar fi fost 
făcute prin intermediul sucursalelor situate 
în afara Uniunii ale unor instituții stabilite 
în Uniune; 
4. .... 
5. creanţele bugetare, creanţele 
Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar, altele decât cele prevăzute 
la pct. 2, precum şi creanţele Băncii 
Naţionale a României decurgând din credite 
acordate de aceasta instituţiei de credit; 

garantaţi și/sau din finanțarea, potrivit legii, a 
măsurilor de rezoluție a instituției de credit 
debitoare, precum si creanţele izvorâte din raporturi 
de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii 
procedurii; 
 
 
3. creanţele reprezentând acea parte a 
depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și 
mijlocii care depășește plafonul de acoperire 
prevăzut în legislația privind schemele de garantare 
a depozitelor  și depozitele persoanelor fizice, ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și 
mijlocii, care ar fi depozite eligibile dacă nu ar fi 
fost făcute prin intermediul sucursalelor situate în 
afara Uniunii ale unor instituții stabilite în Uniune; 
 
 
4. ... 
 
5. creanţele bugetare, creanţele schemelor de 
garantare a depozitelor, altele decât cele prevăzute la 
pct. 2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a 
României decurgând din credite acordate de aceasta 
instituţiei de credit; 

175. Art.630 pct.25   
 
25. La Capitolul IV, după articolul 311, 
se introduce un nou articol, articolul 3111, 
cu următorul cuprins: 
 
“Art.3111 – Art.3111 – În sensul prezentului 
capitol, termenii și expresiile au următoarele 
semnificații:  

Art.630 pct.25, devenit prin renumerotare, pct.24  
 
24. La Capitolul IV, după articolul 311, se 
introduce un nou articol, articolul 3111, cu următorul 
cuprins: 
 
“Art.3111 –  În sensul prezentului capitol, termenii și 
expresiile au următoarele semnificații:  
 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 
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…. 
5. "autoritate competentă" înseamnă o 
autoritate competentă, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 
40 din Regulamentul  (UE) nr. 575/2014 
sau o autoritate de rezoluție în înțelesul 
articolului 2 alineatul (1) punctul 6 din 
Legea nr…./… privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor 
de investiții, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar, în ceea 
ce privește măsurile de reorganizare luate în 
baza acestei legi.” 

… 
5. "autoritate competentă" înseamnă o autoritate 
competentă, astfel cum este definită la articolul 4 
alineatul (1) punctul 40 din Regulamentul  (UE) nr. 
575/2014 sau o autoritate de rezoluție în înțelesul 
legislației  privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a firmelor de investiții, în ceea ce 
privește măsurile de reorganizare luate în baza 
acestei legi.” 
 

176. Art.630 pct.29 
 
29. La articolul 320, după alineatul (3) 
se introduce un nou alineat, alin.(31), cu 
următorul cuprins: 
 
“(31) Măsurile prevăzute la alin. (3) includ 
aplicarea instrumentelor de rezoluție și 
exercitarea competențelor de rezoluție 
prevăzute în Legea nr..../.... privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar.”  

Art.630 pct.29, devenit prin renumerotare, pct.28 
 
28. La articolul 320, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul 
cuprins: 
 
“(31) Măsurile prevăzute la alin. (3) includ aplicarea 
instrumentelor de rezoluție și exercitarea 
competențelor de rezoluție prevăzute în legislația 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii.”  
 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 

177.  Art. 631 pct.1 și 2 
Ordonanţa Guvernului nr.9/2004 privind 
unele contracte de garanţie financiară, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.78 din 30 ianuarie 2004, 
aprobată prin Legea nr.222/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum 

Art. 631 pct.1 și 2 
Ordonanţa Guvernului nr.9/2004 privind unele 
contracte de garanţie financiară, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 30 
ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr.222/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează: 
 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 
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urmează: 
 
1. La articolul 14, dupa alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 
 
„(11) Art. 6 - 10 din prezenta ordonanţă nu 
se aplică niciunei restricții impuse în 
temeiul prevederilor cuprinse în Titlul IV, 
Capitolele V şi VI din Legea nr…/... privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar în ceea ce 
priveşte executarea contractelor de garanție 
financiară sau în ceea ce priveşte efectul 
oricărui contract de garanție financiară fără 
transfer de proprietate, al oricărei clauze de 
compensare decurgând dintr-un acord de 
compensare ori dintr-un acord de 
compensare reciprocă şi  nici unei alte 
restricţii impuse în exercitarea unor 
competenţe similare în temeiul dreptului 
intern al unui stat membru pentru a facilita 
rezoluția ordonată a unei entități prevăzute 
la art.3 lit.c) pct.4 şi lit.d) care fac obiectul 
unor mecanisme de siguranţă cel puţin 
echivalente cu cele prevăzute în Titlul IV, 
Capitolul VII din Legea nr..../... privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
și a firmelor de investiții, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar.”  
 
2. Alineatul (2) al articolului 14 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

 
 
1. La articolul 14, dupa alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul 
cuprins: 
 
„(11) Art. 6 - 10 din prezenta ordonanţă nu se aplică 
niciunei restricții impuse în temeiul prevederilor 
referitoare la  instrumentele publice de 
stabilizare şi la reducerea valorii instrumentelor 
de capital, cuprinse în legislația privind redresarea 
şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, în ceea ce priveşte executarea contractelor 
de garanție financiară sau în ceea ce priveşte efectul 
oricărui contract de garanție financiară fără transfer 
de proprietate, al oricărei clauze de compensare 
decurgând dintr-un acord de compensare ori dintr-un 
acord de compensare reciprocă şi nici unei alte 
restricţii impuse în exercitarea unor competenţe 
similare în temeiul dreptului intern al unui stat 
membru pentru a facilita rezoluția ordonată a unei 
entități prevăzute la art.3 lit.c) pct.4 şi lit.d) care fac 
obiectul unor mecanisme de siguranţă cel puţin 
echivalente cu cele prevăzute de legislația privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alineatul (2) al articolului 14 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
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“(2) Prezenta ordonanţă nu aduce atingere 
dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 288/2010 cu modificările 
ulterioare și dispozițiilor cuprinse în Legea 
nr…./... privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în 
domeniul financiar.”  

 
“(2) Prezenta ordonanţă nu aduce atingere 
dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 288/2010 cu modificările 
ulterioare și dispozițiilor cuprinse în legislația 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii.”  

178. Art. 632 pct.1, 2 și 3 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.571 din 29 iunie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 
1. După articolul 205 se introduce un 
nou articol, art. 2051, cu următorul cuprins: 
      „Art. 2051. - Prevederile art. 203 nu se 
aplică în cazul utilizării instrumentelor, 
competenţelor şi mecanismelor de rezoluţie 
menţionate la Titlul IV “Rezoluţia” din 
Legea nr..../... privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar.” 

 
2. La articolul 243, după alineatul (11), 
se introduce un nou alineat, alin. (12), cu 
următorul cuprins: 
      „(12) Prezentul articol şi reglementările 

Art. 632 pct.1, 2 și 3 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
 
1. După articolul 205 se introduce un nou 
articol, art. 2051, cu următorul cuprins: 
      „Art. 2051. - Prevederile art. 203 nu se aplică în 
cazul utilizării instrumentelor, competenţelor şi 
mecanismelor de rezoluţie prevăzute de legislația 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii,.” 

 
 
 
 
 
2. La articolul 243, după alineatul (11), se 
introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul 
cuprins: 
      „(12) Prezentul articol şi reglementările 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă 
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A.S.F. emise în aplicarea acestuia nu se 
aplică în cazul utilizării instrumentelor, 
competenţelor şi mecanismelor de rezoluţie 
menţionate la Titlul IV - “Rezoluţia” din 
Legea nr..../... privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar.” 
 
3. După articolul 243 se introduce un 
nou articol, art. 2431, cu următorul cuprins: 
      „Art. 2431. - (1) În sensul prevederilor 
Legii nr…/... privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în 
domeniul financiar, adunarea generală 
poate, cu o majoritate de două treimi din 
voturile valabil exprimate, decide sau 
modifica statutul pentru a prevedea că o 
convocare a adunării generale pentru a se 
decide cu privire la o majorare de capital se 
face într-un termen mai scurt decât cel 
prevăzut la art. 243 alin. (1),  cu condiţia ca 
între data convocării și data adunării 
generale să fie cel puțin zece zile 
calendaristice, să fie îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 151-153 sau la art. 155-
163 din Legea nr..../... privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar, iar 
majorarea de capital să fie necesară pentru a 
evita condiţiile de declanşare a procedurii 

Autorității de Supraveghere Financiară emise în 
aplicarea acestuia nu se aplică în cazul utilizării 
instrumentelor, competenţelor şi mecanismelor de 
rezoluţie prevăzute de legislația privind redresarea 
şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii.” 

 
 
 
 
3. După articolul 243 se introduce un nou 
articol, art. 2431, cu următorul cuprins: 
      „Art. 2431. - (1) În sensul prevederilor legislației 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit 
şi a firmelor de investiţii, adunarea generală poate, 
cu o majoritate de două treimi din voturile valabil 
exprimate, decide sau modifica statutul pentru a 
prevedea că o convocare a adunării generale pentru 
a se decide cu privire la o majorare de capital se face 
într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la art. 
243 alin. (1),  cu condiţia ca între data convocării și 
data adunării generale să fie cel puțin zece zile 
calendaristice, să fie îndeplinite condiţiile 
referitoare la măsurile de intervenție timpurie 
sau la desemnarea administratorului temporar 
prevăzute de legislația privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de 
investiţii, , iar majorarea de capital să fie necesară 
pentru a evita condiţiile de declanşare a procedurii 
de rezoluţie prevăzute de legislația privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a 
firmelor de investiţii. 
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de rezoluţie prevăzute la art. 182-189  din 
Legea nr..../... privind redresarea şi 
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar. 
    (2) În sensul alin. (1), obligaţia de a 
stabili un singur termen limită pentru 
exercitarea drepturilor acţionarilor de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale sau de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
pentru a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale, aşa cum este prevăzut 
acesta în reglementările Autorității de 
Supraveghere Financiară, obligaţia de a 
asigura la timp disponibilitatea unei ordini 
de zi revizuite aşa cum este prevăzută în 
reglementările Autorității de Supraveghere 
Financiară, precum şi obligaţia ca toţi 
emitenţii să stabilească o singură dată de 
referinţă cu respectarea reglementărilor 
Autorității de Supraveghere Financiară nu 
se aplică.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) - nemodificat 

179. 180. CAPITOLUL V  
Dispoziţii privind modificarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind 

înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară 

 
Art. 633.  Alineatul (3) al articolului 25 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

Se elimina  Eliminarea are în vedere faptul că 
modificarea alin. (3) al art. 25 din 
OUG nr. 93/2012 nu este necesară, iar 
reglementarea este acoperită atât de 
prevederile OUG nr. 93/2012, cât și de 
dispozițiile la art. 582 și 583 din 
proiectul de lege. 
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.874 din 21 decembrie 
2012, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr.113/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
“(3) Fondul de compensare a investitorilor - 
S.A., fondul de rezoluţie pentru firmele de 
investiţii, Fondul de garantare a asiguraţilor 
şi Fondul de garantare a drepturilor din 
sistemul de pensii private vor fi administrate 
şi utilizate conform destinaţiilor specifice 
fiecăruia dintre aceste fonduri.” 

180. TITLUL XII 
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

  

181. Art. 635 alin.(1) 
 
(1) În aplicarea prevederilor art.20 alin. (1) 
şi art.27, instituțiile de credit și 
întreprinderile-mamă din Uniune care 
funcționează la data intrării în vigoare a 
prezentei transmit planurile de redresare în 
termen de 120 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 

Art.635 alin.(1) SE RENUMEROTEAZĂ, devine 
art. 634 
Art. 634 - (1) În aplicarea prevederilor art.20 alin. 
(1), instituțiile de credit și întreprinderile-mamă din 
Uniunea Europeană care funcționează la data 
intrării în vigoare a prezentei legi transmit planurile 
de redresare, elaborate cu respectarea cerințelor 
prevăzute de aceasta, în termen de 120 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Pentru clarificarea aplicării regimului 
tranzitoriu necesar elaborării planurilor 
de redresare în condiţiile respectării 
cerinţelor cuprinse în prezenta lege și 
corectarea unei erori de redactare 
(art.20 alin.(1) la care se face trimitere 
acoperă inclusiv obligația de întocmire 
a planului de redresare, prevăzută la 
art.27). 

182. Art.635 Art.635, devenit prin renumerotare art. 634,  – 
după alineatul (2) se introduce un alineat nou, 
alin.(3): 
 
(3) În aplicarea prevederilor art.49 alin.(1), 
Banca Națională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, elaborează planurile de 
rezoluție cu respectarea cerințelor prezentei legi, 
pentru instituţiile de credit persoane juridice 
române, care funcționează la data intrării în 

Pentru corelare cu dispoziţiile 
tranzitorii ale alin.(1), având în vedere 
că planurile de rezoluţie sunt elaborate 
pe baza planurilor de redresare.  
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Nr.crt Textul  proiectului de lege Amendamente  propuse Motivarea amendamentelor 
vigoare a acesteia și care nu fac parte dintr-un 
grup supus supravegherii consolidate, în termen 
de 180 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

183. Art. 638. - În aplicarea prevederilor art. 2 
alin. (1) pct. 23 și 24, art. 10 alin. (1), art. 
12, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 36, art. 41, 
art. 47, art. 49 - 63, art. 74 - 75, art. 86, art. 
88 - 91, art. 125, art. 137 lit. a), c), e) și i), 
art. 149 alin. (1) - (2), art. 201, art. 203, art. 
209, art. 287, art. 300, art. 310, art. 328, art. 
334 alin. (3), art. 336, art. 339, art. 349, art. 
419, art. 424 - 426, art. 429 alin. (1), art. 
437439 - 439441, art. 446, art. 458 alin. (1) 
- (2), art. 533 alin. (3), art. 542 alin. (2), art. 
543 alin. (1), și art. 548, instituțiile de 
credit, persoane juridice române, entitățile 
prevăzute la art. 1 alin.(1) lit. b), c) sau d), 
autoritățile de rezoluție și/sau autoritățile 
competente, după caz, asigură conformarea 
la cerințele prevăzute în actele delegate și în 
actele de punere în aplicare, după caz, 
adoptate de Comisia Europeană prin care 
sunt reglementate aspecte care fac obiectul 
acestor prevederi. 

Art. 638. devenit prin renumerotare art. 637 - În 
aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 și 24, 
art. 10 alin. (1), art. 12, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 
36, art. 41, art. 47, art. 49 - 63, art. 74 - 75, art. 86, 
art. 88 - 91, art. 125, art. 137 lit. a), c), e) și i), art. 
149 alin. (1) - (2), art. 201, art. 203, art. 209, art. 
287, art. 300, art. 310, art. 328, art. 334 alin. (3), art. 
336, art. 339, art. 349, art. 419, art. 424 - 426, art. 
429 alin. (1), art. 437-439, 441- 446, art. 458 alin. 
(1) - (2), art. 533 alin. (3), art. 542 alin. (2), art. 543 
alin. (1), și art. 548, instituțiile de credit, persoane 
juridice române, entitățile prevăzute la art. 1 alin.(1) 
lit. b), c) sau d), autoritățile de rezoluție și/sau 
autoritățile competente, după caz, asigură 
conformarea la cerințele prevăzute în actele delegate 
și în actele de punere în aplicare, după caz, adoptate 
de Comisia Europeană prin care sunt reglementate 
aspecte care fac obiectul acestor prevederi. 
 

Corelări de tehnică legislativă 

184. Art. 639. - Prezenta lege intră în vigoare la 
3 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I., cu 
următoarele excepţii: 
a) prevederile art.320 lit. d) şi e), precum 
şi ale art. 352 – 357 intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2016;     
b) prevederile art.629 pct. 7 referitor la 
modificarea art.87 alin.(1) din O.U.G. 
nr.99/2006 intră în vigoare la data de 1 
octombrie 2015 . 

Art. 639. devenit prin renumerotare art. 638, lit.  
b) se elimină 
 

Corelare tehnică legislativă 
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