
 
             NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit  

Secţiunea a 2-a 
                                                        Motivul emiterii actului normativ 

Unul dintre angajamentele asumate de partea română prin Aranjamentului stand-by dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, 
semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar 
Internaţional, din 4 mai 2009, precum şi prin Scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată de 
autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului 
Monetar Internaţional, din 21 septembrie 2009, îl constituie amendarea legislaţiei bancare care 
reglementează falimentul instituţiilor de credit.  
 
1.Descrierea situaţiei actuale 
În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.278/2004 este reglementată procedura falimentului instituţiilor de 
credit. În prezent, deschiderea procedurii falimentului instituţiilor credit se poate solicita de instituţia de 
credit debitoare, de creditorii acesteia sau de Banca Naţională a României. 
 
În cadrul Memorandum-ului tehnic, anexă la Acordul Stand-By cu Fondul Monetar Internaţional, Cap.B. 
– ”Bank Resolution” punctele g) şi h), au fost prevăzute condiţionalităţi care vizează îmbunătăţirea 
cadrului legal în materia falimentului instituţiilor de credit. Condiţionalităţile se referă la  necesitatea ca 
iniţierea procedurii falimentului instituţiilor de credit să fie supusă aprobării prealabile de către Banca 
Naţională a României, precum şi la plasarea creanţelor deponenţilor garantaţi şi ale Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar pe un rang de preferinţă superior în ordinea de prioritate la 
plata creanţelor în caz de insolvenţă.  
 
Pe lângă aceste Condiţionalităţi, cu ocazia misiunii în România din luna octombrie 2009, Fondul 
Monetar Internaţional a formulat o serie de Recomandări pentru întărirea cadrului legislativ în materia 
falimentului instituţiilor de credit. 
 
Conform termenilor agreaţi în cadrul Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional, modificările legislative având ca obiectiv îmbunătăţirea cadrului legislativ în materia 
falimentului instituţiilor de credit trebuie să fie adoptate până la data de 31 martie 2010. 
 
Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea 
menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura 
îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, îndeplinirea angajamentelor asumate de 
partea română în termenele stabilite în cadrul negocierilor implică adoptarea cu celeritate a 
modificărilor legislative propuse. Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară a cărei 
reglementare nu poate fi amânată, amendamentele necesare cadrului egal sunt promovate sub forma 
unei ordonanţe de urgenţă. 
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2. Schimbări preconizate 
 
Prezentul act normativ are ca scop principal modificarea  şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit pentru asigurarea îndeplinirii condiţionalităţilor 
prevăzute în Aranjamentul Stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi a unor 
recomandări formulate de Fondul Monetar Internaţional cu ocazia misiunii în România din luna 
octombrie 2009. 
 
În acest sens, propunerile formulate vizează în principal următoarele: 
 
- se prevede faptul că cererea instituţiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia pentru 
deschiderea procedurii falimentului va fi însoţită de aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a 
României. Banca Naţională a României poate respinge solicitarea instituţiei de credit debitoare sau a 
creditorilor acesteia  atunci când apreciază că aceasta nu se află în stare de insolvenţă. Banca 
Naţională a României se pronunţă pri hotarâre motivată ce are natura juridică a unui act administrativ. 
Procedura aprobării prealabile se impune având in vedere atribuţiile Bancii Naţionale a României de 
autoritate de supraveghere prudenţiala a instituţiilor de credit.   

- sunt prevăzute termene scurte de 10 zile pentru solicitarea de către instituţia de credit debitoare a 
aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României, pentru soluţionarea cererii de către Banca 
Naţională a României şi pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului la tribunal;  

- după aprobarea de către judecătorul-sindic a modalităţii de lichidare prevăzute la art. 5 lit. n) pct. 1, 
lichidatorul organizează imediat, în situaţia în care modalitatea de lichidare aprobată prevede, 
negocierea privind tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de pasive; în acest scop, lichidatorul 
organizează o şedinţă de informare cu toate instituţiile de credit considerate eligibile pe baza evaluării 
prealabile a Băncii Naţionale a României care va avea în vedere efectele tranzacţiei asupra situaţiei 
financiare a instituţiei de credit achizitoare şi a capacităţii sale de a se conforma cerinţelor prudenţiale, 
în vederea prezentării condiţiilor şi termenilor negocierii. Lichidatorul analizează ofertele primite şi 
alege, pe principiul costului minim presupus şi cu aprobarea Băncii Naţionale a României care va avea 
în vedere acelaşi criteriu,oferta instituţiei/instituţiilor de credit ofertante cu care urmează să se încheie 
convenţia de cumpărare de active şi asumare de pasive; 

- în ordinea de prioritate la plata creanţelor în caz de insolvenţă, pe poziţia a doua sunt plasate 
creanţele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar rezultate din plata compensaţiilor către deponenţii garantaţi, precum şi creanţele 
izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii; 

- sunt prevăzute termene speciale pentru declararea şi judecarea recursului împotriva hotărârii 
judecătorului-sindic prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului instituţiilor de credit; 

- Banca Naţională a României poate transmite judecătorului-sindic şi lichidatorului, pe tot parcursul 
procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informaţiile pe care le consideră relevante,ori de 
câte ori consideră necesar. 
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Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macro-economic 
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact 
2.Impactul asupra mediului de afaceri 
 
Se apreciază că proiectul de act normativ furnizează mediului de afaceri un grad sporit de certitudine 
juridică prin aceea că deschiderea procedurii falimentului instituţiilor de credit este supusă aprobării 
prealabile a Băncii Naţionale a României. 
De asemenea, contribuie la sporirea încrederii în sistemul bancar prin plasarea creanţelor deponenţilor 
garantaţi şi ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe un rang de preferinţă 
superior în ordinea de prioritate la plata creanţelor în caz de insolvenţă. 
3. Impactul social 
 
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact. 
4.Impactul asupra mediului 
 
Proiectul de act normativ nu are un asemenea impact. 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 

Proiectul de act normativ nu are un asemenea impact. 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
Proiectul de act normativ modifică şi completează unele prevederi ale Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.278/2004. Actul normativ nu necesită alte modificări legislative.  

Secţiunea a 6-a 
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
În stadiul iniţial al proiectului a fost asigurată consultarea experţilor Fondului Monetar Internaţional şi ai 
Comisiei europene, conform celor agreate în cursul negocierilor pentru acordarea asistenţei financiare. 
 
Au fost consultate, de asemenea, Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor. A fost 
derulată procedura de consultare publică prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice, în 
vederea acordări posibilităţii cetăţenilor şi reprezentanţilor societăţii civile de a formula propuneri şi 
observaţii. 
2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. 
Proiectul de act normativ nu are astfel de impact/efecte. 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1.Măsuri de punere în aplicare a proiectului – înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 
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competenţelor instituţiilor existente 
 
Punerea în aplicare a actului normativ nu necesită înfiinţarea de noi organisme.  
Proiectul de act normativ extinde competenţele Băncii Naţionale a României în materia falimentului şi 
lichidării instituţiilor de credit. 
2. Alte informaţii 
După adoptare, proiectul de act normativ va intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial al 
României, partea I.   

 
          

Ca urmare a celor expuse mai sus, a fost elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă 
prezentat, pe care îl supunem atenţiei Guvernului spre aprobare. 
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