
 

PROIECT 

 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

 

O R D I N U L 
BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

Nr.      din  

 

privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 

  

 

Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare 

nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 

34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din 

Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările 

ulterioare,  

 

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii 

Naţionale a României, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, 
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Banca Naţională a României emite următorul 

O R D I N: 

 

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“f) Fondului de garantare a depozitelor bancare, înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului 

nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în cuprinsul prezentului 

ordin și al reglementărilor contabile Fond, și altor scheme de garantare a depozitelor, înființate 

potrivit Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a 

depozitelor bancare.” 

 

2. Anexa "Reglementări contabile conforme cu directivele europene" se modifică şi se 

completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin.  

 

Art. II. – În tot cuprinsul ordinului, referirile la "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar" se vor citi ca referiri la "Fondul de garantare a depozitelor bancare".  

 

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2017.  

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al 

Băncii Naţionale a României 

 

 
MUGUR CONSTANTIN  ISĂRESCU 
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