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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
cu privire la validarea unui mandat de deputat
În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constituþia României ºi ale
art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului, cu modificãrile ulterioare, ºi având în vedere raportul Comisiei de
validare,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de deputat atribuit domnului
Longher Ghervazen, ales la data de 26 noiembrie 2000, în Circumscripþia
electoralã nr. 35 Suceava, mandat devenit vacant ca urmare a decesului
deputatului Iohan-Peter Babiaº.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în ºedinþa Camerei Deputaþilor din 16 aprilie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 aprilie 2002.
Nr. 8.
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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 29
din 30 ianuarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 17 teza finalã din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Laurenþiu Cristescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 17 teza finalã din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Pan GroupÒ Ñ S.A. Dolj în
Dosarul nr. 189/2001 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia
a IV-a civilã, având ca obiect soluþionarea unei acþiuni civile.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã prevederile
criticate nu încalcã dispoziþiile art. 16 alin. (1) din
Constituþie, deoarece acest text constituþional se referã la
egalitatea între cetãþeni persoane fizice, ºi nu la persoanele
juridice. Scutirea de plata taxei judiciare de timbru a unor
instituþii bugetare þine de statutul lor ori de natura litigiilor
deduse în faþa instanþelor, iar nu de raþiuni de simetrie a
pãrþilor într-un proces civil. Mai aratã cã în jurisprudenþa sa
Curtea Constituþionalã a statuat cã egalitatea nu înseamnã
uniformitate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 martie 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 189/2001, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a IV-a
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 17 teza finalã din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Pan GroupÒ Ñ S.A. Dolj.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã, întrucât cealaltã parte în proces, Fondul
Proprietãþii de Stat, este, în virtutea art. 17 din Legea
nr. 146/1997, scutitã de plata taxei de timbru, s-ar cuveni
ca ºi ea sã beneficieze de o asemenea scutire. Altfel, considerã cã textul criticat este neconstituþional, înfrângând
principiul consacrat prin art. 16 din Constituþie potrivit
cãruia cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice. Se mai aratã cã scutirea prin lege de plata taxei
de timbru a ambelor pãrþi din proces se impune ºi în
temeiul principiului egalitãþii pãrþilor în procesul civil. În fine,
se considerã cã textul criticat încalcã ºi dispoziþiile constituþionale cuprinse în art. 4 privitoare la egalitatea între
cetãþeni ºi în art. 21 privind accesul liber la justiþie.

Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã,
exprimându-ºi opinia, considerã cã excepþia este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curþii
Constituþionale a fost comunicatã preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi
exprima punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã scutirea
de taxa judiciarã a cererilor ºi acþiunilor unor instituþii
publice este justificatã de raþiuni ce privesc încasarea veniturilor publice la bugetul de stat, iar prin aceasta nu sunt
încãlcate dispoziþiile art. 16 din Constituþie, care se referã
exclusiv la egalitatea între cetãþeni persoane fizice. În ceea
ce priveºte pretinsa contrarietate a textului criticat cu dispoziþiile art. 21 din Constituþie, se aratã cã accesul liber la
justiþie, consacrat de acestea, nu este cu nimic afectat prin
obligarea la plata unei taxe de timbru a reclamantului
într-o cauzã civilã.
Guvernul aratã cã, potrivit dispoziþiilor art. 138 din
Constituþie, ”impozitele, taxele ºi orice alte venituri ale
bugetului de stat ºi ale bugetului de asigurãri sociale de
stat se stabilesc numai prin legeÒ. ”Legiuitorul are, deci,
prerogativa de a stabili modul de timbrare a cererilor ºi
posibilitatea de a institui scutiri de taxe în cazuri bine justificate, fãrã a încãlca dispoziþiile constituþionale privind egalitatea în faþa legiiÒ. Scutirea de plata taxei de timbru se
acordã ”în considerarea calitãþii persoanei respective ºi a
obiectului cereriiÒ. Neacordarea acestei scutiri ºi pãrþii
adverse din proces nu încalcã principiul egalitãþii pãrþilor
consacrat la art. 16 din Constituþie, deoarece egalitatea nu
înseamnã uniformitate. Se considerã cã excepþia este
neîntemeiatã.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23
din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 17 teza finalã din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, text care are urmãtorul
cuprins:
Ñ Art. 17: ”Sunt scutite de taxa judiciarã de timbru cererile ºi acþiunile, inclusiv cãile de atac formulate, potrivit legii, de
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Senat, Camera Deputaþilor, Preºedinþia României, Guvernul
României, Curtea Constituþionalã, Curtea de Conturi, Consiliul
Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public ºi de
Ministerul Finanþelor, indiferent de obiectul acestora, precum ºi
cele formulate de alte instituþii publice, indiferent de calitatea
procesualã a acestora, când au ca obiect venituri publiceÒ.
Textele constituþionale considerate de autorul excepþiei
de neconstituþionalitate ca fiind încãlcate sunt urmãtoarele:
Ñ Art. 4: ”(1) Statul are ca fundament unitatea poporului
român.
(2) România este patria comunã ºi indivizibilã a tuturor
cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de naþionalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de apartenenþã politicã, de avere sau de origine socialã.Ò
Ñ Art. 16: ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate de persoanele care au numai cetãþenia românã ºi
domiciliul în þarã.Ò
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã autoarea excepþiei nu deduce neconstituþionalitatea
textului criticat din faptul cã instituþia de stat cu care se
aflã în proces este scutitã de taxa de timbru, ci din împrejurarea cã aceastã scutire nu îi este acordatã ºi ei.
Susþinerea autoarei cã astfel ar fi încãlcate dispoziþiile
art. 16 din Constituþie nu este întemeiatã, Curtea statuând
în mai multe rânduri cã acest text consacrã egalitatea

cetãþenilor în faþa legii, iar nu egalitatea persoanelor juridice ºi nici a unor persoane fizice sau juridice cu autoritãþile publice.
În jurisprudenþa sa Curtea a statuat în mod constant cã
egalitatea consacratã prin art. 16 din Constituþie nu pretinde uniformitate, ci presupune existenþa unui tratament
egal pentru persoanele aflate în situaþii similare, precum ºi
reglementarea unor mãsuri sau soluþii diferite pentru situaþii
diferite (spre exemplu: Decizia nr. 183 din 10 octombrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 645 din 11 decembrie 2000, ºi Decizia nr. 87 din
20 martie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 298 din 7 iunie 2001).
Curtea mai constatã cã nu se poate tãgãdui
constituþionalitatea scutirii, prin lege, de la plata taxei de
timbru a acþiunilor judecãtoreºti introduse de instituþiile
publice, sume care se fac venit la bugetul de stat, deoarece plata de cãtre aceste instituþii a taxelor judiciare de
timbru ar determina scoaterea temporarã ºi nejustificatã a
unor sume de bani din bugetul statului pentru a fi recuperate o datã cu încasarea acestei taxe. Aºa fiind scutirea
de plata taxei de timbru a anumitor persoane are în
vedere împrejurãri care þin de statutul lor ori de natura litigiilor deduse instanþelor, iar nu raþiuni de simetrie legate
de calitatea pãrþilor în procesul civil.
În fine, Curtea mai constatã cã invocarea, în motivarea
excepþiei, a dispoziþiilor art. 4 ºi 21 din Constituþie nu este
concludentã, deoarece primul se referã la egalitatea între
cetãþeni, iar cel de-al doilea la accesul liber la justiþie.
Faptul cã autoarea excepþiei a putut promova acþiunea ºi a
putut ridica apoi excepþia de neconstituþionalitate probeazã
accesul sãu liber la justiþie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1
ºi 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 17 teza finalã din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Pan GroupÒ Ñ
S.A. Dolj în Dosarul nr. 189/2001 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 ianuarie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 74
din 7 martie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991
pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã,
a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Lucian Stângu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Mihaela Senia Costinescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru
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sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã,
excepþie ridicatã de Ion Cojocaru în Dosarul nr. 5.269/2001
al Tribunalului Braºov.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, arãtând cã prin Legea nr. 61/1991, republicatã, se
prevãd norme de conduitã în scopul ocrotirii unor importante valori sociale, precum convieþuirea socialã, ordinea ºi
liniºtea publicã. Se considerã cã dispoziþiile art. 30 alin. (6)
ºi (7) din Constituþie sunt aplicabile inclusiv instituþiilor
publice, deoarece acestea reprezintã statul în relaþiile cu
cetãþenii, iar alin. (7) al art. 30 prevede cã ”sunt interzise
de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii [...]Ò.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 30 noiembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.269/2001, Tribunalul Braºov a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru
sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã.
Excepþia a fost ridicatã de Ion Cojocaru în recursul declarat de el împotriva unei sentinþe civile prin care i-a fost
respinsã plângerea formulatã împotriva unui proces-verbal
de contravenþie întocmit de Poliþia Municipiului Braºov.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
susþine cã prevederile legale criticate încalcã dispoziþiile
art. 30 alin. (6) ºi (7) din Constituþie. Autorul excepþiei considerã cã sintagma ”sau a instituþiilor publiceÒ cuprinsã în
textul art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 este în contradicþie cu prevederile constituþionale ale art. 30 alin. (6),
care stabilesc cã ”Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaþa particularã a persoanelor ºi nici
dreptul la propria imagineÒ, ºi ale art. 30 alin. (7), prin care
”sunt interzise de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii [...]Ò. Or,
aratã autorul excepþiei, onoarea ºi demnitatea sunt trãsãturi
specifice persoanei fizice, ºi nu instituþiilor publice, iar
cuprinderea în sfera contravenþiilor a faptelor privitoare la
lezarea demnitãþii ºi onoarei instituþiilor publice este în contradicþie cu dispoziþiile Constituþiei.
În opinia instanþei de judecatã excepþia este nefondatã,
prevederile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã, nefiind în contradicþie cu dispoziþiile art. 30 alin. (6) ºi
(7) din Constituþie. Se aratã cã art. 30 face parte din titlul II
cap. II din Constituþie, care prevede drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale cetãþenilor, deci ale persoanelor fizice.
Constituþia nu prevede drepturile persoanelor juridice într-un
capitol separat, dar aceasta nu înseamnã cã persoanele
juridice nu au drepturi, acestea fiind prevãzute în diverse
legi. În speþã este de discutat dacã persoanele juridice au
demnitate sau onoare, însã acest lucru nu se poate constata prin prevederile art. 30 alin. (6) ºi (7) din Constituþie,
care privesc drepturile ºi libertãþile persoanelor fizice. În
consecinþã, sintagma ”demnitatea ºi onoarea instituþiilor
publiceÒ nu este contrarã prevederilor art. 30
alin. (6) ºi (7) din Constituþie, care se referã doar la drepturile ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi formula
punctele de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Preºedintele Camerei Deputaþilor apreciazã cã dispoziþiile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã,

nu contravin prevederilor constituþionale invocate. Cu privire
la prevederile art. 30 alin. (6) din Constituþie se considerã
cã, pe de o parte, acestea apãrã, pe lângã persoanele
fizice, ºi persoanele juridice ºi, pe de altã parte, textul nu
are în vedere toate persoanele juridice, ci numai instituþiile
publice, întrucât în societate acestea se bucurã de autoritate ºi prestigiu, valori ce pot fi lezate prin sãvârºirea faptelor prevãzute la art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991,
republicatã. Mai mult, art. 30 alin. (6) din Constituþie nu
reprezintã unicul temei constituþional al dispoziþiilor art. 2
pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã. Legislaþia
românã recunoaºte persoanelor juridice o serie de drepturi,
chiar dacã Constituþia nu le dedicã un capitol special.
Prevederile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã, trebuie raportate la toate dispoziþiile din Constituþie
care reglementeazã drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, precum ºi instituþiile publice, dar ºi la restul legislaþiei în care
sunt prevãzute ºi ocrotite drepturile persoanelor juridice.
Guvernul aratã cã normele de convieþuire socialã, ordinea ºi liniºtea publicã constituie valori care asigurã existenþa ºi funcþionarea normalã a oricãrui stat democratic,
fiind firesc ca statul sã asigure protecþia acestora prin
diverse mijloace. Unul dintre aceste mijloace îl constituie
sancþionarea contravenþionalã a faptelor de încãlcare a normelor de convieþuire socialã, între care ºi sãvârºirea în
public a unor fapte de naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea
publicã sau sã provoace indignarea cetãþenilor ori sã
lezeze demnitatea ºi onoarea acestora sau a instituþiilor
publice. Este adevãrat cã expresia ”demnitatea ºi onoarea
instituþiilor publiceÒ este improprie, însã aceasta nu imprimã
textului de lege criticat un caracter neconstituþional.
Dispoziþiile art. 30 alin. (6) ºi (7) din Constituþie nu pot fi
interpretate în sensul cã ar permite încãlcarea ordinii
publice ºi afectarea activitãþii unei instituþii publice prin
exercitarea abuzivã a dreptului la liberã exprimare.
Respectarea ordinii ºi liniºtii publice este necesarã pentru
desfãºurarea normalã a activitãþii autoritãþilor ºi instituþiilor
publice tocmai pentru ca acestea sã poatã sã asigure respectarea drepturilor persoanei, prevãzute în Constituþie. Or,
prin sãvârºirea împotriva unei instituþii a faptei prevãzute la
art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã, s-ar
aduce atingere funcþionãrii acestor instituþii, prejudiciindu-se
în mod indirect drepturile ºi libertãþile constituþionale ale
celorlalþi cetãþeni.
Preºedintele Senatului nu a trimis punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constiuie dispoziþiile art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru
sancþionarea contravenþionalã a faptelor de încãlcare a
unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii
publice, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 387 din 18 august 2000. Dispoziþiile legale
criticate ca fiind neconstituþionale sunt urmãtoarele:
Art. 1 pct. 1): ”Constituie contravenþie sãvârºirea oricãreia
dintre urmãtoarele fapte, dacã nu sunt comise în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infracþiuni:
1) sãvârºirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene,
proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare,
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ameninþãri cu acte de violenþã împotriva persoanelor sau
bunurilor acestora, de naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea
publicã sau sã provoace indignarea cetãþenilor ori sã lezeze
demnitatea ºi onoarea acestora sau a instituþiilor publice;Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor constituþionale
ale art. 30 alin. (6) ºi (7) din Constituþie, conform cãrora:
”(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi nici dreptul la propria
imagine.
(7) Sunt interzise de lege defãimarea þãrii ºi a naþiunii,
îndemnul la rãzboi de agresiune, la urã naþionalã, rasialã, de
clasã sau religioasã, incitarea la discriminare, la separatism
teritorial sau la violenþã publicã, precum ºi manifestãrile obscene, contrare bunelor moravuri.Ò
Critica de neconstituþionalitate vizeazã dispoziþiile art. 2
pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã, în mãsura în
care acestea se referã la lezarea demnitãþii sau onoarei
instituþiilor publice, ca urmare a faptelor calificate drept contravenþii. Autorul invocã argumentul conform cãruia demnitatea ºi onoarea sunt atribute exclusive ale persoanei
fizice, astfel încât persoanele juridice nu pot beneficia de
protecþia valorilor la care se referã art. 30 din Constituþie.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie
respinsã.
Potrivit art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991, republicatã,
constituie contravenþie comportamentul huliganic în public,
manifestat prin fapte, acte sau gesturi obscene, prin proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, prin ameninþãri cu acte de violenþã împotriva persoanelor sau
bunurilor acestora, dacã sunt de naturã sã tulbure ordinea
ºi liniºtea publicã sau sã provoace indignarea cetãþenilor
ori sã lezeze demnitatea ºi onoarea acestora sau a
instituþiilor publice. Curtea reþine cã faptele prevãzute la
art. 2 pct. 1) nu sunt fapte contra persoanelor, ci contra
normelor de convieþuire socialã, contra ordinii ºi liniºtii
publice. Asemenea fapte constituie infracþiuni în sistemele
de drept penal în care contravenþiile sunt incluse printre
infracþiuni. În sistemul nostru faptele menþionate în textul
criticat constituie contravenþii dacã, fiind sãvârºite în public,
sunt de naturã sã producã vreuna dintre consecinþele
prevãzute de lege. Chiar dacã textul cuprinde unele impreciziuni de redactare, atunci când se referã la posibilitatea
ca manifestãrile reprobabile menþionate sã lezeze demnitatea instituþiilor publice, nu se poate susþine cã dispoziþia
legii ar fi neconstituþionalã. Astfel, deºi alin. (6) al art. 30
din Constituþie are în vedere limitele exercitãrii libertãþii de
exprimare Ñ aceasta neputând sã prejudicieze, printre alte
valori supreme ale statului de drept, dreptul persoanei la
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propria imagine Ñ, textul constituþional menþionat are,
coroborat cu alte prevederi constituþionale, efectul de a
consacra un drept constituþional cu o identitate de sine
stãtãtoare ºi deci cu aplicabilitate într-un domeniu mai
extins. Acest text constituþional este în deplinã concordanþã
cu prevederile art. 10 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, potrivit
cãrora ”Exercitarea acestor libertãþi ce comportã îndatoriri ºi
responsabilitãþi poate fi supusã unor formalitãþi, condiþii,
restrângeri sau sancþiuni prevãzute de lege, care constituie
mãsuri necesare, într-o societate democraticã, pentru securitatea naþionalã, integritatea teritorialã sau siguranþa publicã,
apãrarea ordinii ºi prevenirea infracþiunilor, protecþia sãnãtãþii
sau a moralei, protecþia reputaþiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaþii confidenþiale sau pentru a garanta autoritatea ºi imparþialitatea puterii judecãtoreºtiÒ.
Ordinea ºi liniºtea publicã implicã atitudinea respectuoasã
ºi decentã faþã de instituþiile publice, iar argumentele pe
care autorul excepþiei încearcã sã le impunã prin invocarea prevederilor art. 30 alin. (6) din Constituþie, ºi anume
cã astfel de manifestãri antisociale ar putea fi îngãduite
faþã de instituþiile publice, nu pot fi acceptate.
Potrivit dispoziþiilor art. 54 din Constituþie ”Cetãþenii
români, cetãþenii strãini ºi apatrizii trebuie sã-ºi exercite drepturile ºi libertãþile constituþionale cu bunã-credinþã, fãrã sã
încalce drepturile ºi libertãþile celorlalþiÒ. Astfel, ordinea ºi
liniºtea publicã se impune a fi respectate de fiecare persoanã în vederea desfãºurãrii normale a activitãþii autoritãþilor ºi instituþiilor publice tocmai pentru ca acestea sã
poatã asigura respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale consacrate de Constituþie. Este evident cã prin
sãvârºirea faptei prevãzute la art. 2 pct. 1) din Legea
nr. 61/1991, republicatã, împotriva unei instituþii publice se
aduce atingere bunei funcþionãri a acestei instituþii, ceea ce
este de naturã sã afecteze, în mod indirect, drepturile ºi
libertãþile constituþionale ale celorlalþi cetãþeni.
Aºa cum sentimentul onoarei sau demnitãþii este caracteristic persoanei fizice, în acelaºi mod se poate vorbi despre faima ºi bunul renume al unei instituþii sau autoritãþi
publice, atribute pe care legea le apãrã prin sancþionarea
contravenþionalã a faptelor prevãzute la art. 2 pct. 1) din
Legea nr. 61/1991, republicatã. Deºi nu sunt menþionate
printre valorile enumerate la art. 30 din Constituþie, aceasta
nu înseamnã cã încãlcarea lor este îngãduitã.
În consecinþã, sintagma ”demnitatea ºi onoarea instituþiilor
publiceÒ nu vine în contradicþie cu prevederile
constituþionale, întrucât se subscrie sferei de aplicabilitate a
alin. (6) ºi (7) ale art. 30 din Constituþie, care consacrã
limitele libertãþii de exprimare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi
al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sancþionarea
faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã, excepþie ridicatã de Ion
Cojocaru în Dosarul nr. 5.269/2001 al Tribunalului Braºov.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 martie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
pentru modificarea ºi completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea bãncilor
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
cu modi ficãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 11, art. 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 ºi ale art. 51 din Legea bancarã
nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezentele norme.
Art. I. Ñ Normele nr. 2/1999 privind autorizarea bãncilor,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din
10 februarie 1999, modificate prin Normele nr. 6/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din
28 aprilie 1999, ºi prin Normele nr. 10/1999, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 2 al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
”În termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevãzute la alin. 1 Banca Naþionalã a României va
decide cu privire la autorizarea funcþionãrii bãncii ºi, dupã caz,
va elibera autorizaþia de funcþionare, însoþitã de aprobãrile
pentru acþionarii semnificativi ai bãncii Ñ persoanã sau grup
de persoane Ñ ºi pentru persoanele desemnate în calitate de
conducãtor, administrator ºi auditor independent, sau va comunica în scris decizia sa privind respingerea cererii, împreunã
cu motivele care au stat la baza acesteia.Ò
2. Dupã articolul 12 se introduc articolele 121, 122 ºi 123 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 121. Ñ Organizarea ºi conducerea bãncii trebuie sã
corespundã cerinþelor legii ºi unei practici bancare prudente ºi
sãnãtoase. În acest sens banca va fi organizatã astfel încât:
a) sã fie create premisele pentru realizarea obiectivelor
propuse;
b) sã fie respectate prevederile legale cu privire la constituirea comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor ºi pasivelor ºi a comitetului de credite;
c) toþi conducãtorii bãncii sã fie implicaþi în coordonarea
activitãþilor curente care presupun asumarea de cãtre bancã a
riscurilor specifice.
În sensul celor prevãzute la lit. c), în componenþa fiecãruia
dintre comitetele menþionate la lit. b) se va regãsi cel puþin un
conducãtor, altul decât cel desemnat sã coordoneze structurile
organizatorice implicate în activitãþile care fac obiectul analizei
ºi deciziilor care se iau în aceste comitete.
Art. 122. Ñ Nu pot deþine calitatea de fondator, acþionar,
conducãtor, administrator ori cenzor persoanele nominalizate în
anexa la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 159/2001
pentru prevenirea ºi combaterea utilizãrii sistemului financiarbancar în scopul finanþãrii de acte de terorism ºi în lista
întocmitã în conformitate cu prevederile art. 5 din aceastã
ordonanþã.
Prevederile alin. 1 se aplicã ºi în cazul fondatorilor ºi
acþionarilor, persoane juridice, la care unul sau mai mulþi dintre acþionarii sau administratorii acestora sunt persoane nominalizate în listele prevãzute la alin. 1.
Art. 12 3. Ñ Interdicþia prevãzutã la art. 12 2 alin. 1 se
aplicã ºi în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru
infracþiuni de corupþie, spãlare de bani, infracþiuni contra patrimoniului, abuz, luare sau dare de mitã, fals ºi uz de fals,
deturnare de fonduri, evaziune fiscalã ori alte fapte de naturã

sã conducã la concluzia cã nu sunt create premisele necesare
pentru asigurarea unei gestiuni sãnãtoase ºi prudente a
bãncii.Ò
3. Dupã articolul 13 se introduc articolele 13 1 ºi 132 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 131. Ñ Calitatea fondatorilor ºi acþionarilor semnificativi trebuie sã corespundã cerinþelor prevãzute de lege ºi de
prezentele norme.
La evaluarea acestor persoane se va urmãri ca, pe lângã
îndeplinirea condiþiilor prevãzute de lege, acestea sã dispunã
de o situaþie financiarã care sã le permitã onorarea obligaþiilor
lor patrimoniale ºi care sã asigure premisele pentru susþinerea
financiarã a bãncii în cazul în care situaþia acesteia se deterioreazã.
Sumele destinate participãrii la capitalul social al bãncii trebuie sã provinã din surse proprii ºi sã nu reprezinte sume
împrumutate ori puse la dispoziþie, indiferent cu ce titlu, de
alte persoane fizice sau juridice.
Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de
acþionar semnificativ trebuie sã fi înregistrat în ultimii 3 ani de
activitate un activ net pozitiv ºi sã dispunã, potrivit ultimei
situaþii financiar-contabile Ñ bilanþ contabil sau, dupã caz,
balanþã de verificare Ñ, de un activ net de cel puþin 5 ori mai
mare decât nivelul participaþiei subscrise la capitalul social al
bãncii ºi de un nivel al lichiditãþilor Ñ numerar ºi disponibilitãþi
în conturi Ñ cel puþin la nivelul participaþiei.
Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de
acþionar semnificativ trebuie sã dispunã de venituri personale
neafectate îndeplinirii altor obligaþii patrimoniale, care sã acopere nivelul participaþiei subscrise la capitalul social al bãncii ºi
care sã aibã caracter de continuitate.
Art. 132. Ñ La evaluarea fondatorilor ºi acþionarilor semnificativi vor fi luate în considerare informaþii legate de reputaþia
ºi de activitatea acestor persoane, inclusiv cele rezultând din
calitatea de acþionar, conducãtor sau administrator al unei
bãnci, deþinutã anterior, precum ºi orice alte circumstanþe de
naturã sã conducã la concluzia cã nu sunt îndeplinite condiþiile
prevãzute de lege, pentru cauze cum ar fi:
a) nu se poate stabili provenienþa fondurilor ce vor fi utilizate pentru obþinerea participaþiei la capitalul social al bãncii
sau justificarea prezentatã nu este suficientã pentru a determina dacã sunt îndeplinite cerinþele prevãzute de lege ºi de
prezentele norme;
b) din informaþiile furnizate de persoanele respective nu
rezultã în mod clar natura activitãþii desfãºurate de acestea ºi Ñ
în cazul persoanelor juridice Ñ identitatea persoanelor care
deþin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermiþând
astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
c) informaþiile disponibile referitoare la activitatea,
tranzacþiile desfãºurate ori la influenþa de orice naturã Ñ politicã, economicã, familialã, personalã Ñ, la care sunt supuse
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persoanele respective, conduc la concluzia cã existã posibilitatea ca banca sã nu îºi desfãºoare activitatea în conformitate
cu prevederile legii ºi cu cerinþele unei practici bancare prudente ºi sãnãtoase;
d) persoanele respective sau persoanele din grupul din
care fac parte au fãcut în ultimii 10 ani obiectul unor anchete
sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu
sancþiuni sau interdicþii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri.Ò
4. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ Fondurile de investiþii, fondurile cu capital de
risc ori alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fãrã personalitate juridicã, asociaþiile, fundaþiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicalã ºi orice alte forme
de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acþionar
semnificativ la capitalul social al unei bãnci.
Interdicþia prevãzutã la alin. 1 se aplicã ºi în cazul:
a) persoanelor juridice ori altor entitãþi înregistrate în state
cu care România nu întreþine relaþii diplomatice sau în jurisdicþii care nu instituie obligativitatea întocmirii situaþiilor contabile, þinerii registrelor comerciale ºi/sau permit pãstrarea
anonimatului în ceea ce priveºte identitatea acþionarilor ºi
administratorilor;
b) persoanelor care justificã sursa fondurilor prin venituri
obþinute din activitãþi desfãºurate în statele sau jurisdicþiile
prevãzute la lit. a).Ò
5. Articolul 16 se abrogã.
6. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Calitatea conducãtorilor bãncii trebuie sã fie
adecvatã funcþiei pentru care au fost desemnaþi. Aceste persoane trebuie sã aibã o bunã reputaþie ºi sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de lege ºi cerinþele specifice cuprinse în
prezentele norme.
Persoanele care probeazã îndeplinirea condiþiei de studii cu
diplome obþinute în strãinãtate vor prezenta un document eliberat de autoritãþile române competente, care sã ateste recunoaºterea ºi echivalarea actelor de studii respective.
Pentru îndeplinirea condiþiei privind experienþa profesionalã
în domeniul financiar-bancar persoanele propuse în calitate de
conducãtor trebuie sã fi lucrat cel puþin 7 ani în una sau mai
multe dintre entitãþile prevãzute în anexa nr. 9 la prezentele
norme, din care cel puþin 5 ani sã fi exercitat responsabilitãþi
decurgând din:
a) ocuparea unui post de conducere (cel puþin ºef de serviciu sau echivalent) într-o bancã, în Banca Naþionalã a
României, Ministerul Finanþelor Publice, Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor,
Curtea de Conturi sau în instituþii similare din strãinãtate, post
care prin natura responsabilitãþilor implicã atribuþii de coordonare ºi conducere a unui compartiment a cãrui activitate este
relevantã pentru instituþia respectivã;
b) asigurarea conducerii efective a unei societãþi care îºi
desfãºoarã activitatea pe piaþa de capital, a unei societãþi de
leasing financiar sau a unei societãþi de asigurare-reasigurare;
c) desfãºurarea unei activitãþi, cel puþin la nivel de consilier
(expert), într-o instituþie financiar-bancarã internaþionalã, într-un
domeniu relevant al activitãþii acesteia.
Persoanele aflate în situaþia menþionatã la lit. b) trebuie sã
fi exercitat cel puþin 3 ani una dintre responsabilitãþile
prevãzute la lit. a) sau c).
Perioada în care persoana a exercitat concomitent mai
multe dintre responsabilitãþile menþionate în acest articol se ia
în considerare o singurã datã.Ò
7. Dupã articolul 17 se introduc articolele 17 1 ºi 172 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 171. Ñ Deosebit de îndeplinirea condiþiilor de calificare ºi experienþã profesionalã prevãzute de lege, evaluarea
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unei persoane se va face în fiecare caz, luându-se în considerare circumstanþe ºi informaþii legate de activitatea, experienþa ºi reputaþia persoanei în cauzã, inclusiv cele rezultând
din calitatea de acþionar, conducãtor, administrator, cenzor sau
auditor independent al unei bãnci, deþinutã anterior, precum ºi
orice alte situaþii relevante, cum ar fi:
a) persoana respectivã s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din
România sau din strãinãtate, a fost sancþionatã sau i s-a refuzat ori i s-a retras o autorizaþie de cãtre o asemenea autoritate sau s-a aflat în altã situaþie care prin aspectele relevate
ar putea avea efecte negative asupra imaginii bãncii la care
persoana în cauzã este propusã în calitate de conducãtor;
b) persoana a exercitat fãrã aprobarea autoritãþii competente o funcþie pentru care, potrivit dispoziþiilor legale aplicabile, era prevãzutã obligativitatea obþinerii unei astfel de
aprobãri;
c) în calitate de conducãtor sau administrator al unei
bãnci, persoanã juridicã românã sau sucursalã a unei bãnci
strãine, persoana nu ºi-a asumat responabilitãþile decurgând
din aceastã calitate, deciziile privind administrarea bãncii/sucursalei fiind luate de acþionari, sau a participat la adoptarea ºi/sau
aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a
urmãrit satisfacerea unor interese individuale sau de grup, în
detrimentul intereselor bãncii/sucursalei respective;
d) o bancã a înregistrat o evoluþie necorespunzãtoare a
indicatorilor de prudenþã sau a fãcut obiectul unor mãsuri de
supraveghere specialã, de administrare specialã ori al altor
mãsuri similare instituite de autoritatea de supraveghere, ca
urmare a activitãþii desfãºurate în perioada în care persoana a
avut calitatea de conducãtor sau de membru în consiliul de
administraþie al bãncii în cauzã;
e) entitãþile în conducerea sau administrarea cãrora persoana respectivã a exercitat responsabilitãþi ori la care este
sau a fost acþionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat
s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România sau din
strãinãtate, însãrcinatã cu supravegherea sistemului financiarbancar, au fost supuse vreunei sancþiuni dispuse de o asemenea autoritate ori aceasta le-a refuzat sau le-a retras o
autorizaþie în domeniul financiar-bancar;
f) persoana face obiectul unor proceduri penale sau administrative, aflate în curs de desfãºurare, pentru cauze care au
relevanþã asupra calitãþilor necesare unui conducãtor de
bancã.
La evaluarea conducãtorilor propuºi se va avea în vedere
ºi dacã fundamentarea obiectivelor propuse, modalitãþile de
realizare ºi rezultatele preconizate prin studiul de fezabilitate
prezentat ºi însuºit de aceºtia are la bazã o abordare competentã ºi realistã.
Art. 172. Ñ Nu vor putea fi numite în calitate de conducãtor al unei bãnci persoanele cãrora, printr-o dispoziþie
legalã, o hotãrâre judecãtoreascã ori o decizie administrativã,
le este interzis sã conducã o instituþie financiar-bancarã sau
care se aflã în vreuna dintre situaþiile de incompatibilitate
prevãzute de legislaþia în vigoare.Ò
8. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ Persoanele propuse în calitate de administrator, cenzor ºi auditor independent trebuie sã îndeplineascã
cerinþele prevãzute de lege ºi sã nu se afle în vreo situaþie
de incompatibilitate prevãzutã de legislaþia în vigoare.
La evaluarea persoanelor propuse în calitate de administrator se vor avea în vedere criteriile prevãzute la art. 171
alin. 1 ºi la art. 172 pentru conducãtorii unei bãnci.
Pentru îndeplinirea condiþiei de experienþã în domeniul
financiar-bancar persoanele propuse în calitate de administrator, altele decât conducãtorii bãncii, trebuie sã fi lucrat cel
puþin 3 ani în una sau mai multe dintre entitãþile prevãzute în
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anexa nr. 9 la prezentele norme, într-un compartiment a cãrui
activitate este relevantã pentru specificul entitãþii respective
sau sã fi asigurat conducerea efectivã a unei astfel de
entitãþi.Ò
9. Literele e), f) ºi h) ale articolului 20 vor avea urmãtorul
cuprins:
”e) chestionarul (anexa nr. 2) completat ºi semnat de fondatori.
În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:
Ñ extras din registrul comerþului ori din alt registru public
din þara de origine sau orice alt document oficial echivalent,
care sã ateste cel puþin denumirea, data înmatriculãrii, persoanele împuternicite legal sã reprezinte persoana juridicã ºi
obiectul de activitate;
Ñ o prezentare a persoanei juridice, sub semnãtura împuternicitului legal, din care sã rezulte organizarea acesteia,
inclusiv reþeaua de unitãþi teritoriale, filialele deþinute în þara
de origine ºi în strãinãtate, activitatea desfãºuratã, structura
acþionariatului, inclusiv identitatea persoanelor care deþin controlul direct sau indirect asupra acesteia;
Ñ ultimele trei bilanþuri contabile auditate, care sã ateste
cã persoana juridicã a desfãºurat activitate în aceastã perioadã, ºi cele mai recente situaþii financiar-contabile ale fondatorului ºi, dupã caz, ale societãþii a cãrei filialã este fondatorul;
Ñ la solicitarea Bãncii Naþionale a României, curriculum
vitae ºi certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie
legalizatã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor lit. g)
din prezentul articol, pentru membrii consiliului de administraþie
ºi/sau pentru persoanele care asigurã conducerea activitãþii
curente a fondatorului.
Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:
Ñ curriculum vitae din care sã rezulte activitatea
desfãºuratã în prezent ºi în ultimii 10 ani, inclusiv numele
angajatorului, natura activitãþii desfãºurate, poziþia deþinutã ºi
alte informaþii relevante legate de activitatea acestuia, ºi în
care sã se indice entitãþile în care persoana fizicã deþine în
prezent sau a deþinut în ultimii 10 ani calitatea de membru al
consiliului de administraþie sau o poziþie echivalentã;
Ñ certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie
legalizatã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor lit. g)
din prezentul articol;
Ñ declaraþie de venit întocmitã în conformitate cu legislaþia din þara de origine, vizatã de autoritatea fiscalã sau,
dupã caz, certificatã conform legislaþiei din þara respectivã; în
cazul în care legislaþia din þara de origine nu prevede o astfel
de declaraþie, se va prezenta un document oficial care sã
ateste acest fapt ºi se va completa declaraþia prevãzutã în
anexa nr. 3;
Ñ în cazul unei participaþii mai mari decât echivalentul în
lei a 10.000 euro, ultimul bilanþ al societãþilor la care persoana
fizicã este asociat/acþionar ºi orice alte documente considerate
relevante pentru justificarea corespunzãtoare a sursei declarate
a fondurilor;
Ñ declaraþie privind natura ºi cuantumul datoriilor existente
la data depunerii documentaþiei faþã de alte persoane fizice
ºi/sau juridice, inclusiv faþã de autoritãþi publice centrale ºi/sau
locale;
f) studiul de fezabilitate, însuºit de conducãtorii propuºi ai
bãncii, care sã descrie obiectivele, politicile ºi strategiile bãncii
ºi care sã cuprindã:
Ñ estimãri ale bilanþului ºi ale contului de profit ºi pierderi
pentru urmãtorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice
în materie emise de Banca Naþionalã a României;
Ñ descrierea clientelei, a produselor ºi serviciilor oferite ºi
a segmentului de piaþã pe care banca intenþioneazã sã
desfãºoare activitatea;

Ñ sursele de finanþare, structura activelor, strategia de
investiþii, inclusiv dezvoltarea reþelei de unitãþi teritoriale;
Ñ descrierea politicilor în domeniul fondurilor proprii, gestiunii riscului de lichiditate, concentrãrii riscului, operaþiunilor de
creditare etc.;
Ñ proiectul structurii organizatorice ºi de conducere a activitãþii, care sã cuprindã atribuþiile fiecãrui compartiment, cu
precizarea numãrului ºi repartiþiei personalului pe funcþii, componenþa comitetului de risc, a comitetului de administrare a
activelor ºi pasivelor ºi a comitetului de credite, repartizarea
responsabilitãþilor între conducãtorii bãncii, aceste comitete ºi
consiliul de administraþie, organizarea ºi gestiunea sistemului
informaþional, inclusiv sistemele de securitate;
Ñ descrierea sistemului de control intern, care va cuprinde
metodele ºi mijloacele de monitorizare ºi control al riscurilor
specifice, inclusiv politica privind cunoaºterea clientelei ºi
mãsurile de prevenire a spãlãrii banilor prin intermediul bãncii;
..........................................................................................................
h) comunicare privind identitatea administratorilor, alþii decât
conducãtorii bãncii, pentru care se vor transmite:
Ñ curriculum vitae care va cuprinde cel puþin informaþii
legate de studiile absolvite Ñ instituþia de învãþãmânt, natura
cursurilor ºi anul absolvirii Ñ ºi o prezentare detaliatã a activitãþii desfãºurate, cu indicarea denumirii, adresei ºi profilului
activitãþii entitãþii în cadrul cãreia a activat, natura ºi durata
activitãþilor desfãºurate, responsabilitãþile exercitate;
Ñ chestionarul (anexa nr. 4), fãrã completarea pct. 4 ºi 5
din acesta;
Ñ certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie
legalizatã, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor lit. g)
din prezentul articol;
Ñ declaraþia prevãzutã la lit. g) ultima liniuþã;Ò
10. Litera g) a articolului 20 se completeazã cu o nouã
liniuþã cu urmãtorul cuprins:
”Ñ declaraþie din partea entitãþilor din domeniul financiarbancar la care persoana respectivã a exercitat responsabilitãþi
în conducerea sau administrarea acestora ori la care este sau
a fost acþionar semnificativ, asociat ori asociat comanditat ºi
din partea autoritãþilor însãrcinate cu supravegherea sistemului
financiar-bancar din þara respectivã, din care sã rezulte dacã
persoana ºi entitãþile în cauzã s-au aflat în vreuna dintre
situaþiile prevãzute la art. 171 lit. a), b) ºi e).Ò
11. Dupã alineatul 2 al articolului 22 se introduce alineatul 3
cu urmãtorul cuprins:
”În cazul în care societatea de expertizã contabilã propusã
în calitate de auditor independent al bãncii a fost aprobatã ºi
îndeplineºte aceastã calitate la o altã bancã, documentaþia
prevãzutã la lit. e) va fi înlocuitã cu o declaraþie sub
semnãtura conducãtorului societãþii, prin care sã se confirme
cã informaþiile cuprinse în documentaþia existentã în evidenþele
Bãncii Naþionale a României nu au suferit modificãri sau, dupã
caz, sã se comunice modificãrile intervenite.Ò
12. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
”Prevederile art. 11, 121, 17, 171 ºi 172 sunt aplicabile în
mod corespunzãtor ºi în cazul sucursalelor bãncilor strãine.Ò
13. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 30. Ñ În scopul funcþionãrii normale a sistemului
bancar ºi al asigurãrii viabilitãþii ºi stabilitãþii acestuia, prin
crearea premiselor necesare desfãºurãrii activitãþii fiecãrei
bãnci în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente, Banca Naþionalã a României va putea respinge o
cerere de autorizare potrivit art. 14 din Legea bancarã
nr. 58/1998, cu modificãrile ulterioare, în oricare etapã a procesului de autorizare, dacã nu sunt întrunite cerinþele legii ºi
ale prezentelor norme.Ò
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14. Dupã articolul 35 se introduce articolul 35 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 35 1 . Ñ Orice curriculum vitae prezentat Bãncii
Naþionale a României potrivit prezentelor norme va fi semnat
ºi datat de cãtre persoana în cauzã.Ò
15. Alineatul 2 al articolului 36 va avea urmãtorul cuprins:
”Documentele emise sau legalizate de o autoritate strãinã
vor fi supralegalizate în condiþiile prevãzute de lege ori vor
purta apostila prevãzutã de Convenþia cu privire la suprimarea
cerinþei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la
Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocã o
situaþie de înlãturare a acestor cerinþe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autoritãþilor române sau
strãine competente, sarcina probei revenind celui ce invocã o
asemenea situaþie.Ò
16. Articolul 37 se abrogã.
17. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 38. Ñ Anexele nr. 1Ñ9 fac parte integrantã din prezentele norme.Ò
18. Anexa nr. 2 se înlocuieºte cu anexa nr. 1 la prezentele
norme.
19. Anexa nr. 3 se înlocuieºte cu anexa nr. 2 la prezentele
norme.
20. Titlul anexei nr. 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Chestionar pentru conducãtori ºi administratoriÒ
21. Dupã anexa nr. 8 se introduce anexa nr. 9 ”Lista
cuprinzând entitãþile din domeniul financiar-bancarÒ, având
cuprinsul prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.
Art. II. Ñ Evaluarea cererilor de autorizare nesoluþionate la
data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se va face
avându-se în vedere condiþiile prevãzute de Legea bancarã
nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
cerinþele specifice prevãzute de Normele nr. 2/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin
prezentele norme.
Banca Naþionalã a României va evalua cererile de autorizare prevãzute la alin. 1 pe baza documentaþiei prezentate în
conformitate cu reglementãrile în vigoare la data depunerii
cererii, putând solicita orice documente ºi informaþii suplimentare, dacã cele prezentate nu sunt suficiente pentru a determina dacã sunt îndeplinite condiþiile prevãzute de noile
reglementãri.
Art. III. Ñ Persoanele fizice ºi juridice ori alte entitãþi la
care se referã art. 15 din Normele nr. 2/1999, astfel cum au
fost modificate prin prezentele norme, ºi care, la data intrãrii
în vigoare a acestora, deþin o participaþie mai mare de 5% din
capitalul social al unei bãnci, nu vor putea achiziþiona alte
acþiuni ale bãncii ºi nu vor putea aduce noi aporturi la capitalul social al bãncii pânã când participaþia se va reduce la
acest nivel.
În continuare achiziþionarea de acþiuni de cãtre persoanele
menþionate la alin. 1 se va putea realiza în condiþiile menþinerii participaþiei la nivelul maxim prevãzut la acest alineat.
Art. IV. Ñ În scopul realizãrii evaluãrii prevãzute la art. III
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 137/2001 pentru
modificarea ºi completarea Legii bancare nr. 58/1998, prevederile prezentelor norme se aplicã în mod corespunzãtor ºi
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acþionarilor, conducãtorilor ºi administratorilor existenþi ai bãncilor persoane juridice române ºi, dupã caz, ai sucursalelor
bãncilor strãine autorizate sã funcþioneze în România.
La evaluarea calitãþii persoanelor menþionate la alin. 1 se
vor avea în vedere ºi urmãtoarele:
a) în cazul conducãtorilor se va evalua în mod special
activitatea desfãºuratã de aceste persoane de la obþinerea
aprobãrii Bãncii Naþionale a României pânã la data analizei,
cel puþin sub aspectul modului în care a fost realizatã coordonarea activitãþii bãncii/sucursalei, competenþa doveditã în asigurarea cadrului necesar desfãºurãrii unei activitãþi în condiþii
de respectare a cerinþelor de prudenþã bancarã, inclusiv neimplicarea acesteia în operaþiuni care sã fi determinat o deteriorare a indicatorilor de prudenþã sau alte situaþii care contravin
prevederilor legale ori pun în pericol interesele deponenþilor
sau ale altor creditori, colaborarea cu autoritatea de supraveghere, respectarea propriilor obiective stabilite prin politicile ºi
strategiile proprii, alte aspecte care þin de reputaþia ºi integritatea fiecãrei persoane;
b) în cazul administratorilor, la aprobarea acestora, se va
evalua ºi activitatea desfãºuratã pânã în prezent în exercitarea
atribuþiilor prevãzute de lege în calitate de administratori ai
bãncii, inclusiv dacã au urmãrit respectarea de cãtre bancã a
cerinþelor prudenþiale ºi nu au acþionat contrar intereselor
acesteia prin deciziile luate ori prin omisiunea adoptãrii unor
mãsuri corespunzãtoare, precum ºi orice alte aspecte considerate relevante;
c) în cazul acþionarilor bãncilor autorizate se va evalua
dacã politica individualã sau de grup pe care aceºtia o
înfãptuiesc faþã de bancã Ñ prin deciziile luate la nivelul
adunãrii generale a acþionarilor sau în consiliul de administraþie Ñ se dovedeºte a fi contrarã unei practici bancare prudente ºi unei administrãri corespunzãtoare a fondurilor încredinþate bãncii, urmãrindu-se situaþiile în care aceºtia s-au
substituit conducerii bãncii în scopul satisfacerii unor interese
individuale sau de grup ori au impus soluþii în detrimentul intereselor deponenþilor ºi ale altor creditori ai bãncii.
La evaluarea experienþei profesionale a administratorilor
existenþi se va lua în considerare ºi perioada în care aceste
persoane au avut calitatea de administrator al unei bãnci.
Pentru realizarea evaluãrii prevãzute de lege ºi aprobarea
administratorilor existenþi ai bãncilor Banca Naþionalã a
României va putea solicita orice informaþii ºi documente pe
care le considerã necesare pentru a determina dacã sunt
îndeplinite condiþiile prevãzute de noile reglementãri.
Pe baza evaluãrilor efectuate Banca Naþionalã a României
va decide, conform prevederilor art. 32 din Legea bancarã
nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, asupra
grupurilor de persoane care acþioneazã împreunã ºi va adopta
mãsurile corespunzãtoare.
Art. V. Ñ Normele nr. 2/1999, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele
norme, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 8 aprilie 2002.
Nr. 4.
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ANEXA Nr. 1
la norme
”Anexa nr. 2 la Normele nr. 2/1999
Confidenþial
CHESTIONAR

pentru participanþii la capitalul social al bãncii*)
1. Denumirea bãncii pentru care se comunicã informaþiile:
............................................................................................................................................................................
2. Identitatea participantului la capitalul social al bãncii:
2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridicã, adresa sediului social ..............
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele ºi prenumele, data ºi locul naºterii, cetãþenia ºi
adresa actualã. Pentru cetãþenii strãini se va preciza, dacã este cazul, ºi data la care ºi-au stabilit reºedinþa
în România.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Adresele la care persoana fizicã menþionatã la pct. 2.2 a avut stabilitã reºedinþa în ultimii 5 ani:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Persoana fizicã menþionatã la pct. 2.2. este desemnatã drept unul dintre conducãtorii bãncii?
............................................................................................................................................................................
5. Suma ºi procentul participaþiei la capitalul social al bãncii:
a) ce urmeazã a fi deþinute de cãtre participant:
b) deþinute în prezent:
............ lei;
............. lei;
............. (valutã) ........ echivalent lei;
............. (valutã) ........ echivalent lei;
............ %.
............ %.
6. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acþioneazã împreunã, în sensul prevederilor
art. 3 din Legea bancarã nr. 58/1998, sau are relaþii de afaceri ori de altã naturã cu alþi participanþi la capitalul social al bãncii? În caz afirmativ se vor prezenta o descriere a grupului ºi, dupã caz, o situaþie din
care sã rezulte procentele de participare în cadrul grupului ºi/sau o comunicare privind identitatea celorlalþi
participanþi la capital cu care participantul are relaþii, precum ºi natura acestor relaþii.
În plus, pentru participantul persoanã juridicã menþionat la pct. 2.1. se va transmite ºi o listã
cuprinzând acþionarii sãi semnificativi, cu procentul participaþiei fiecãruia.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. Precizaþi identitatea membrilor consiliului de administraþie ºi/sau a persoanelor care asigurã conducerea activitãþii curente a participantului persoanã juridicã menþionat la pct. 2.1 (se vor indica numele, prenumele ºi funcþia acestora, adresa ºi numãrul de telefon). Dacã participantul este o bancã autorizatã de
Banca Naþionalã a României, aceste informaþii nu mai sunt necesare.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
8. Participantul sau grupul de persoane menþionat la pct. 6 deþine participaþii semnificative (orice participaþie care reprezintã cel puþin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entitãþi nebancare? În
caz afirmativ comunicaþi lista cuprinzând aceste participaþii.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
*) Acest chestionar se completeazã de cãtre fondatorii ºi acþionarii semnificativi ai bãncii.
Chestionarul va fi completat, prin dactilografiere, la toate întrebãrile; dacã spaþiul este insuficient, rãspunsurile pot fi
date pe o foaie separatã.
Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
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9. Participantul sau grupul de persoane menþionat la pct. 6 deþine participaþii semnificative la capitalul
social al altor bãnci? În caz afirmativ comunicaþi lista cuprinzând aceste participaþii.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
10. Participantul ºi societãþile comerciale la care acesta deþine participaþii semnificative desfãºoarã activitãþi financiare? În caz afirmativ comunicaþi lista cuprinzând aceste participaþii ºi indicaþi autoritãþile de
supraveghere în cauzã.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
11. Între banca menþionatã la pct. 1 ºi participant existã legãturi de afaceri? În caz afirmativ daþi
detalii. Descrieþi cum vor evolua aceste legãturi dupã obþinerea participaþiei la capitalul social.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
12. Precizaþi care sunt bãncile cu care participantul întreþine relaþii de afaceri (se va indica denumirea
bãncilor, sediul acestora ºi vechimea relaþiilor).
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
13. Precizaþi care este sursa fondurilor utilizate pentru obþinerea participaþiei la capitalul social al bãncii
menþionate la pct. 1.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
14. Precizaþi care este scopul urmãrit prin participarea la capitalul social al bãncii. Care sunt orientãrile
pe care le are în vedere participantul în legãturã cu natura ºi volumul activitãþii bãncii în urmãtorii ani?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
15. Participantul sau persoanele din grupul menþionat la pct. 6 au fãcut în ultimii 10 ani sau fac în
prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu
vreo sancþiune sau interdicþie? Dacã da, daþi detalii, indiferent dacã între timp a intervenit o reabilitare.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
16. Comunicaþi orice alte informaþii utile care pot permite o apreciere cât mai completã ºi corectã a
situaþiei patrimoniale, activitãþii ºi reputaþiei participantului la capitalul social al bãncii.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Subsemnatul declar pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã fondurile utilizate pentru obþinerea
participaþiei la capitalul social al bãncii nu reprezintã sume împrumutate de la alte persoane fizice sau juridice ori sume puse la dispoziþia mea de alte persoane ºi cã toate informaþiile cuprinse în acest formular ºi
în anexe sunt complete ºi conforme cu realitatea ºi mã angajez sã comunic de îndatã Bãncii Naþionale a
României orice schimbare care va modifica informaþiile furnizate. Totodatã mã angajez sã transmit în fiecare
an bãncii menþionate la pct. 1 informaþiile pe care aceasta, la rândul ei, trebuie sã le transmitã autoritãþilor
potrivit dispoziþiilor legale în vigoare.

Data
............................

Numãrul anexelor
....................................

Numele ºi prenumele
.........................................

Semnãtura ºi ºtampila (dacã este cazul)
(pentru persoanele juridice vor semna
reprezentanþii lor legali/statutari)
.................................................................

NOTÃ:

Banca Naþionalã a României va pãstra confidenþialitatea informaþiilor cuprinse în rãspunsurile
la acest chestionar, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege.Ò
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ANEXA Nr. 2
la norme

”Anexa nr. 3 la Normele nr. 2/1999
Confidenþial
D E C L A R A Þ I E*)

Subsemnatul ........................................................................., în calitate de fondator/acþionar
(numele ºi prenumele)

semnificativ la ............................................................, declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
(denumirea bãncii)

I. Deþin participaþii (acþiuni, pãrþi sociale) la societãþile comerciale (altele decât cele declarate
la pct. 8 ºi 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2). Se vor indica cel puþin: denumirea ºi
sediul societãþii comerciale, profilul activitãþii acesteia, suma ºi procentul participaþiei.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
II. În ultimii 10 ani am încasat dividende de la societãþile comerciale la care deþin participaþii
(se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercialã precizatã la
pct. I din prezenta declaraþie ºi la pct. 8 ºi 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2).
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
III. Veniturile obþinute din activitatea de bazã ºi din alte activitãþi cu scop lucrativ pe care
le-am desfãºurat în ultimii 10 ani. Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.)
ºi veniturile anuale obþinute din fiecare dintre activitãþile desfãºurate.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
IV. Deþin în strãinãtate depozite în valutã în sumã de:
............................................................................................................................................................................
V.
investiþii
Ñ
Ñ

Deþin depozite la bãnci comerciale ºi/sau cooperative de credit, participaþii la fonduri de
sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumã de:
în lei ............................................................................................................................................
în valutã ......................................................................................................................................

VI. Alte creanþe cu o valoare mai mare de 150.000.000 lei fiecare pe care le deþin (inclusiv
obligaþiuni, titluri de stat etc.) în România sau în strãinãtate:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Data
........................

Semnãtura
........................

NOTÃ:

Banca Naþionalã a României va pãstra confidenþialitatea informaþiilor cuprinse în aceastã
declaraþie, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege.

*) Se completeazã personal de cãtre fondatorii ºi acþionarii semnificativi ai bãncii, persoane fizice; dacã spaþiul este
insuficient, rãspunsurile pot fi date pe o foaie separatã.Ò
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ANEXA Nr. 3
la norme
”Anexa nr. 9 la Normele nr. 2/1999
LISTA

cuprinzând entitãþile din domeniul financiar-bancar
Domeniul bancar:
Ñ bãnci din þarã sau din strãinãtate;
Ñ alte instituþii de credit din þarã (mai puþin cooperativele de credit) sau din strãinãtate,
autorizate sã atragã fonduri rambursabile de la public ºi sã acorde credite;
Ñ Banca Naþionalã a României sau autoritãþi de supraveghere a sectorului bancar din
strãinãtate;
Ñ instituþii financiar-bancare internaþionale, cum sunt: Fondul Monetar Internaþional, Banca
Mondialã, Banca Reglementelor Internaþionale, Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare.
Domeniul financiar:
Ñ Ministerul Finanþelor Publice sau instituþii similare din strãinãtate;
Ñ Curtea de Conturi;
Ñ Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare sau autoritãþi de supraveghere a pieþelor de capital din strãinãtate;
Ñ Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau autoritãþi de supraveghere a activitãþii de
asigurare/reasigurare din strãinãtate;
Ñ societãþi de valori mobiliare din þarã sau societãþi similare din strãinãtate;
Ñ societãþi de administrare a investiþiilor din þarã sau societãþi similare din strãinãtate;
Ñ societãþi de investiþii din þarã sau societãþi similare din strãinãtate;
Ñ societãþi de asigurare-reasigurare;
Ñ societãþi de leasing financiar.Ò
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
pentru modificarea ºi completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificãrile în situaþia bãncilor
Având în vedere prevederile art. 38 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezentele norme.
Art. I. Ñ Normele nr. 3/1999 privind modificãrile în
situaþia bãncilor, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999, modificate prin
Normele nr. 11/1999, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 5 din 10 ianuarie 2000, ºi prin
Normele nr. 8/2000, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. Litera f) a alineatului 1 al articolului 2 va avea
urmãtorul cuprins:
”f) conducãtorii ºi administratorii bãncii;Ò
2. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ Persoana sau grupul de persoane care
intenþioneazã sã achiziþioneze o participaþie de cel puþin 5%
din capitalul social al unei bãnci sau sã îºi majoreze o
asemenea participaþie, astfel încât aceasta sã atingã sau
sã depãºeascã niveluri reprezentând multipli de 5% din
capitalul social al bãncii, trebuie sã obþinã aprobarea
prealabilã potrivit prezentelor norme.
Persoanele care solicitã aprobarea prealabilã potrivit
alin. 1 trebuie sã îndeplineascã condiþiile minime prevãzute
de lege ºi cerinþele specifice menþionate în Normele privind
autorizarea bãncilor, emise de Banca Naþionalã a
României.Ò

3. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ Cererea de aprobare a persoanelor
prevãzute la art. 13 va fi semnatã de unul dintre
conducãtorii bãncii ºi de persoanele în cauzã.
Documentaþia care se prezintã în susþinerea cererii de
aprobare este cea prevãzutã pentru fondatori în Normele
privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Naþionalã a
României. În cazul grupurilor de persoane documentaþia
prevãzutã se va transmite pentru fiecare dintre persoanele
care fac parte din grup.
În cazul în care o bancã strãinã intenþioneazã sã
achiziþioneze o participaþie reprezentând 50% sau mai mult
din capitalul social al bãncii ori o participaþie semnificativã
care îi va permite acesteia sã exercite controlul efectiv asupra conducerii ºi politicii bãncii, se va prezenta ºi o
declaraþie din partea autoritãþii de supraveghere bancarã
din þara de origine cu privire la viabilitatea bãncii strãine
respective.
Evaluarea persoanelor fizice ºi juridice care solicitã
aprobare potrivit prevederilor prezentei secþiuni se va face
pe baza cerinþelor specifice aplicabile în cazul fondatorilor
ºi acþionarilor semnificativi ai bãncii, prevãzute de lege ºi
de normele menþionate la alin. 2.Ò
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4. Titlul secþiunii a V-a a capitolului II va avea urmãtorul
cuprins: ”Conducãtorii ºi administratorii bãnciiÒ
5. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ Calitatea conducãtorilor ºi administratorilor
bãncii trebuie sã corespundã condiþiilor prevãzute de lege
ºi de reglementãrile emise în aplicarea acesteia.
Evaluarea persoanelor menþionate la alin. 1 se va face
pe baza cerinþelor specifice cuprinse în Normele privind
autorizarea bãncilor, emise de Banca Naþionalã a
României.Ò
6. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ Schimbarea de pe o funcþie de conducere
pe o altã funcþie de conducere în cadrul aceleiaºi bãnci a
unui conducãtor aprobat nu este supusã aprobãrii prealabile, urmând sã fie notificatã Bãncii Naþionale a României
conform dispoziþiilor cuprinse în cap. III.Ò
7. Dupã articolul 20 se introduce articolul 20 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 201. Ñ Dispoziþiile art. 18Ñ20 se aplicã în mod
corespunzãtor ºi în cazul sucursalelor bãncilor strãine.Ò
8. Alineatul 1 al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:
”În situaþia în care, din diferite motive, nu mai sunt
îndeplinite condiþiile prevãzute de lege privind numãrul conducãtorilor ºi/sau cetãþenia acestora ºi, potrivit dispoziþiilor
legale ºi/sau statutare, aceste condiþii nu pot fi îndeplinite
altfel, banca va convoca de îndatã adunarea generalã a
acþionarilor, care va proceda la numirea altor persoane în
calitate de conducãtor.Ò
9. Litera b) a articolului 22 va avea urmãtorul cuprins:
”b) studiul de fezabilitate, din care sã rezulte oportunitatea deschiderii respectivului sediu secundar ºi care sã
cuprindã informaþii cu privire la sistemul de supraveghere
bancarã, legislaþia privind secretul bancar ºi prevenirea
spãlãrii banilor, standardele privind cunoaºterea clientelei,
existente în þara în care se intenþioneazã deschiderea
sediului secundar;Ò
10. Litera a) a alineatului 1 al articolului 26 va avea
urmãtorul cuprins:
”a) schimbarea unui conducãtor aprobat de pe o funcþie
de conducere pe o altã funcþie de conducere;Ò
11. Alineatul 2 al articolului 26 se abrogã.
12. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ În cazul schimbãrii unui conducãtor de pe o
funcþie de conducere pe o altã funcþie de conducere se
va prezenta ºi o declaraþie sub semnãtura persoanei în
cauzã, prin care sã se confirme cã informaþiile cuprinse în
documentaþia existentã în evidenþele Bãncii Naþionale a
României nu au suferit modificãri sau, dupã caz, sã se
comunice modificãrile intervenite.
Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie sã
îndeplineascã condiþiile prevãzute de lege; pentru aceste
persoane notificarea va fi însoþitã ºi de documentaþia
prevãzutã pentru cenzori în Normele privind autorizarea
bãncilor, emise de Banca Naþionalã a României.Ò
13. Dupã articolul 28 se introduce articolul 28 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 281. Ñ În termen de 5 zile de la data începerii
efectuãrii de operaþiuni bancare, conform obiectului de activitate autorizat, banca va notifica acest lucru Bãncii

Naþionale a României ºi va transmite acesteia
reglementãrile interne, aprobate de organele statutare, privind desfãºurarea operaþiunilor cu care ºi-a început activitatea ºi cele privind constituirea comitetului de risc, a
comitetului de administrare a activelor ºi pasivelor ºi a
comitetului de credite, prevãzute de lege, din care sã
rezulte atribuþiile, procedura de lucru ºi componenþa acestora, conform cerinþelor cuprinse în Normele privind autorizarea bãncilor, emise de Banca Naþionalã a României.
Pe mãsura extinderii activitãþii cu efectuarea altor
operaþiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Bãncii Naþionale a României reglementãrile interne corespunzãtoare, aprobate de organele
statutare, în termen de 5 zile de la data începerii efectuãrii
operaþiunilor respective.
Modificãrile operate în reglementãrile proprii se vor notifica Bãncii Naþionale a României în termen de 5 zile de la
aprobarea acestora de cãtre organele statutare ale bãncii
ºi vor deveni aplicabile de la data notificãrii.
Reglementãrile interne ale bãncii trebuie sã prevadã cel
puþin metodologia de identificare ºi cuantificare a riscurilor
specifice activitãþii bancare, modalitãþile de acoperire a
acestora ºi procedura de aprobare a operaþiunilor în funcþie
de riscurile asociate acestora.Ò
14. Litera a) a articolului 29 va avea urmãtorul cuprins:
”a) schimbarea unui conducãtor de pe o funcþie de conducere pe o altã funcþie de conducere în cadrul sucursalei;
în acest caz se vor aplica în mod corespunzãtor prevederile art. 28 alin. 1;Ò
15. Dupã alineatul 3 al articolului 29 se introduce alineatul 4 cu urmãtorul cuprins:
”Reducerea capitalului de dotare se poate realiza fie
prin retragerea de cãtre banca strãinã a unei pãrþi din fondurile puse la dispoziþie sucursalei cu caracter permanent
sub formã de capital de dotare, fie prin acoperirea pierderilor la nivelul sucursalei, realizate în exerciþiile financiare
precedente ºi/sau la încheierea exerciþiului financiar.Ò
16. Alineatul 1 al articolului 32 va avea urmãtorul
cuprins:
”Persoanele desemnate sã asigure conducerea unui
sediu secundar al unei bãnci trebuie sã aibã o bunã
reputaþie, studii superioare economice sau juridice ºi experienþã de cel puþin 3 ani în domeniul financiar-bancar, în
cazul conducãtorilor sediilor secundare, cãrora le-au fost
delegate competenþe privind aprobarea de credite ºi, respectiv, de cel puþin un an, în cazul conducãtorilor celorlalte
sedii secundare.Ò
17. Dupã alineatul 1 al articolului 32 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
”Evaluarea calitãþii acestor persoane se va face pe baza
criteriilor specifice prevãzute pentru administratorii bãncilor.
Pentru îndeplinirea condiþiei de experienþã profesionalã
prevãzute la alin. 1 persoanele desemnate sã asigure conducerea unui sediu secundar al unei bãnci trebuie sã fi
lucrat în una sau mai multe dintre entitãþile prevãzute în
anexa nr. 9 la Normele privind autorizarea bãncilor, într-un
compartiment a cãrui activitate este relevantã pentru specificul entitãþii respective, sau sã fi asigurat conducerea
efectivã a unei astfel de entitãþi.Ò
18. Alineatul 4 al articolului 38 va avea urmãtorul
cuprins:
”Documentele emise sau legalizate de o autoritate
strãinã vor fi supralegalizate în condiþiile prevãzute de lege
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ori vor purta apostila prevãzutã de Convenþia cu privire la
suprimarea cerinþei supralegalizãrii actelor oficiale strãine,
adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se
invocã o situaþie de înlãturare a acestor cerinþe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autoritãþilor
române sau strãine competente, sarcina probei revenind
celui care invocã o asemenea situaþie.Ò
19. Articolul 39 se abrogã.
20. Dupã articolul 40 se introduce articolul 40 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 401. Ñ Banca Naþionalã a României va putea respinge o cerere de aprobare înaintatã potrivit prezentelor
norme, dacã nu sunt îndeplinite cerinþele legii ºi ale normelor date în aplicarea acesteia.
În cazul modificãrilor în situaþia bãncii supuse notificãrii,
care nu sunt conforme legii sau reglementãrilor emise în
aplicarea acesteia, Banca Naþionalã a României va dispune
remedierea deficienþelor existente. În cazul în care acestea
nu sunt remediate în termenul stabilit de Banca Naþionalã
a României, devin incidente prevederile art. 44.
Prevederile alin. 2 se aplicã în mod corespunzãtor ºi în
situaþiile în care, pe baza analizei efectuate, Banca
Naþionalã a României constatã cã normele interne ale
bãncii nu îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 281.Ò
21. Articolele 42 ºi 43 se abrogã.
22. Alineatul 3 al articolului 44 va avea urmãtorul
cuprins:
”În cazul în care se constatã cã fondurile utilizate pentru efectuarea vãrsãmintelor la capitalul social al bãncii de
cãtre acþionarii semnificativi reprezintã sume împrumutate
de aceºtia ori sume puse la dispoziþia lor de alte persoane
fizice sau juridice, vor fi aplicate în mod corespunzãtor prevederile art. 73 alin. 2 din Legea bancarã nr. 58/1998.Ò
23. Dupã articolul 44 se introduc articolele 441, 442 ºi
cu urmãtorul cuprins:

443

”Art. 44 1 . Ñ În cazul în care Banca Naþionalã a
României constatã cã acþionarii, conducãtorii ºi administratorii aprobaþi ai unei bãnci nu mai îndeplinesc condiþiile
prevãzute de lege ºi de reglementãrile emise în aplicarea
acesteia, Banca Naþionalã a României va proceda la retragerea aprobãrii, conform prevederilor art. 69 ºi 70 din
Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, sau, dupã caz, la retragerea autorizaþiei bãncii,
conform prevederilor art. 16 din aceeaºi lege.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea bancarã
nr. 58/1998, persoana cãreia i s-a retras aprobarea în calitate de conducãtor al unei bãnci decade ºi din calitatea de
administrator.

15

Art. 442. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 32 din
Legea bancarã nr. 58/1998, astfel cum a fost modificatã
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 137/2001,
Banca Naþionalã a României poate decide asupra grupurilor
de persoane care acþioneazã împreunã ºi care deþin o participaþie de cel puþin 5% din capitalul social al bãncii. În
aceste cazuri Banca Naþionalã a României va dispune
mãsura suspendãrii exerciþiului dreptului de vot al acþionarilor constituiþi în grup ºi va solicita depunerea cererii de
aprobare a grupului ca acþionar semnificativ, cu precizarea
termenului în care trebuie prezentatã aceasta; cererea va fi
însoþitã de documentaþia corespunzãtoare pentru fiecare
dintre persoanele constituite în grup.
Dacã documentaþia necesarã aprobãrii nu este prezentatã în termenul stabilit la alin. 1 sau nu s-a obþinut aprobarea Bãncii Naþionale a României, se aplicã în mod
corespunzãtor prevederile art. 44 alin. 2.
Art. 443. Ñ În cazurile în care se constatã cã persoanele desemnate sã asigure conducerea unui sediu secundar al unei bãnci nu îndeplinesc condiþiile de reputaþie,
pregãtire ºi experienþã profesionalã prevãzute de prezentele
norme, Banca Naþionalã a României va dispune mãsura
înlocuirii acestora.Ò
Art. II. Ñ Evaluarea cererilor de aprobare prealabilã
nesoluþionate la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme
se va face avându-se în vedere condiþiile prevãzute de
Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi cerinþele prevãzute de Normele nr. 3/1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse
prin prezentele norme.
Banca Naþionalã a României va evalua cererile de aprobare prealabilã prevãzute la alin. 1 pe baza documentaþiei
prezentate în conformitate cu reglementãrile în vigoare la
data depunerii cererii, putând solicita orice documente ºi
informaþii suplimentare, dacã cele prezentate nu sunt suficiente pentru a determina dacã sunt îndeplinite condiþiile
prevãzute de noile reglementãri.
Art. III. Ñ Persoanele care la data intrãrii în vigoare a
prezentelor norme asigurã conducerea unui sediu secundar al unei bãnci/sucursale a unei bãnci strãine ºi nu
îndeplinesc condiþia de experienþã profesionalã prevãzutã
la art. 32 din Normele nr. 3/1999, astfel cum a fost modificat prin prezentele norme, vor fi înlocuite în termen de
douã luni de la aceastã datã, cu excepþia cazurilor în care
aceastã condiþie se va îndeplini prin trecerea termenului de
douã luni. Dupã împlinirea termenului Banca Naþionalã a
României va putea aplica sancþiunile prevãzute de lege.
Art. IV. Ñ Normele nr. 3/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentele
norme, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.
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