LEGEA nr.266
Din 29 iunie 2008
pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr.28/2006
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă OrdonanŃa Guvernului nr.28 din 26 ianuarie 2006 privind
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art.1 pct.II.1 din Legea
nr.404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanŃe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.89 din 31 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi
completări:
1. La articolul 4, literele a) şi h) vor avea următorul cuprins:
„a) instituŃie financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfăşura, cu
titlu profesional, activităŃi de creditare de natura celor prevăzute la art.7 alin.(1) şi ale căror
surse de finanŃare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituŃii de credit, de la
alte instituŃii financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute de reglementările legale în
vigoare; se asimilează instituŃiilor financiare nebancare persoanele juridice fără scop
patrimonial – entităŃi constituite în baza OrdonanŃei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unor legi speciale
care acordă credite din fonduri publice sau puse la dispoziŃie în baza unor acorduri
interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;
h) Registrul de evidenŃă - registru deschis şi Ńinut de Banca NaŃională a României, în care sunt
înscrise casele de ajutor reciproc, casele de amanet şi persoanele juridice fără scop
patrimonial asimilate instituŃiilor financiare nebancare.”
2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„(1) Denumirea unei entităŃi care poate desfăşura activitate de creditare, în condiŃiile
prezentului titlu, va include sintagma „instituŃie financiară nebancară” sau abrevierea acesteia
„IFN”. În cazul instituŃiilor financiare nebancare, ce fac obiectul înscrierii în Registrul de
evidenŃă, completarea denumirii este opŃională. Sintagma „instituŃie financiară nebancară” va
fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame
sau în publicitate numai de către instituŃiile financiare nebancare.
(2) InstituŃiile financiare nebancare nu au voie să folosească în denumire, antet, sau în alte
atribute de identificare orice cuvinte şi expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la
statutul ori la activităŃile şi operaŃiunile instituŃiilor financiare nebancare.”
3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o literă nouă, lit.e1), cu
următorul cuprins:
„e1) acordare de credite de către persoane juridice fără scop patrimonial din fonduri publice
sau puse la dispoziŃie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter
rambursabil/nerambursabil;”
4. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) InstituŃiile financiare nebancare pot presta servicii conexe şi de consultanŃă legate de
realizarea activităŃilor prevăzute la alin.(1).”
5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art.8.- InstituŃiile financiare nebancare pot desfăşura, în aplicarea prevederilor art.7,
activităŃile auxiliare necesare derulării activităŃii.”
6. La articolul 9, literele c) şi d) vor avea următorul
cuprins:
„c) includerea în obiectul principal de activitate a unei activităŃi care nu este prevăzută la art.7
alin.(1);

d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activităŃi decât, după caz, cele
prevăzute la art.7 şi 8 şi prin legile speciale aplicabile.”
7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Art.10.- EntităŃile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în
denumire, antet ori în acte emise sintagma instituŃie financiară nebancară.”
8. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) persoanele împotriva cărora au fost pronunŃate hotărâri definitive pentru infracŃiuni de
corupŃie, spălare de bani, înşelăciune, infracŃiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare
sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase
necuvenite, trafic de influenŃă, mărturie mincinoasă.”
9. La articolul 12, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
„Art.12.- InstituŃiile financiare nebancare nu au voie să desfăşoare următoarele activităŃi:
a) operaŃiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepŃia celor ce intră sub incidenŃa prevederilor
art.8;”
10. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) La înfiinŃare, instituŃiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cerinŃele generale
prevăzute în prezenta secŃiune, potrivit reglementărilor emise de Banca NaŃională a
României.”
11. La articolul 14, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(2) Capitalul social al instituŃiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă
bănească, la momentul subscrierii. (4) InstituŃiile financiare nebancare pot majora capitalul
social prin aporturi băneşti, prime de emisiune sau de aport şi alte prime legate de capital,
integral încasate, rămase după acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operaŃiuni, şi
rezerve constituite pe seama unor astfel de prime, precum şi prin încorporarea rezervelor
constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acŃionarilor după plata
impozitului pe dividende şi a rezultatului reportat, reprezentând profit net.”
12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
Art. 16.- (1) Conducătorii instituŃiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească,
cumulativ, cel puŃin următoarele condiŃii:
a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcŃiei;
b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;
c) să aibă studii superioare;
d) să aibă experienŃă într-un domeniu considerat relevant de Banca NaŃională a României.
(2) Termenul pentru îndeplinirea cerinŃei prevăzute la lit. c) a alin.(1), în cazul conducătorilor
aflaŃi în funcŃie la data intrării în vigoare a ordonanŃei, este 31 decembrie 2009.”
13. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art.18.- (1) InstituŃiile financiare nebancare vor organiza şi vor conduce contabilitatea, în
conformitate cu prevederile Legii contabilităŃii nr.82/1991, republicată, şi cu reglementările
specifice elaborate de Banca NaŃională a României, cu avizul Ministerului FinanŃelor
Publice.”
14. La articolul 23 alineatul (2), partea introductivă şi litera g) vor avea următorul
cuprins:
„(2) Cererea de luare în evidenŃă în Registrul general va fi însoŃită de documentaŃia care
conŃine: g) lista normelor interne însoŃită de declaraŃia privind aprobarea acestora de către
organele statutare.”
15. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:
„Art.25.- (1) În urma notificării efectuate de instituŃiile financiare nebancare la Banca
NaŃională a României, în conformitate cu prevederile art.22 alin.(1), acestea vor fi luate în
evidenŃă şi vor fi înscrise în Registrul general Ńinut la Banca NaŃională a României, numai
dacă fac dovada respectării cerinŃelor prevăzute la secŃiunea 1.”

16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul
cuprins:
„(3) Nerespectarea cerinŃelor prevăzute la secŃiunea 1 atrage după sine neînscrierea în
Registrul general a entităŃilor în cauză şi, implicit, neacordarea permisiunii de a desfăşura
activitate de creditare.”
17. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Calitatea acŃionarilor semnificativi şi structura grupurilor din care aceştia fac parte
trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi sănătoase a instituŃiilor
financiare nebancare şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente. În acest sens:
a) acŃionarii semnificativi trebuie să poată justifica în mod satisfăcător provenienŃa fondurilor
destinate obŃinerii participaŃiei la capitalul social al instituŃiilor financiare nebancare;
b) acŃionarii semnificativi trebuie să furnizeze, potrivit reglementărilor Băncii NaŃionale a
României, suficiente informaŃii care să asigure transparenŃa necesară pentru identificarea
structurii grupului din care fac parte.”
18. La articolul 28 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activităŃii numai în cadrul
instituŃiei financiare nebancare în care sunt numiŃi şi cel puŃin unul dintre aceştia să cunoască
limba română;”
19. La articolul 28 alineatul (4), litera e) se abrogă.
20. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art.29.- (1) InstituŃiile financiare nebancare vor elabora norme interne în vederea aplicării
cerinŃelor speciale şi le vor transmite Băncii NaŃionale a României în termen de 5 zile de la
data primirii documentului care atestă înscrierea în Registrul special.”
21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
„Art.32.- (1) InstituŃiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor respecta
obligaŃiile stabilite la secŃiunea a 4-a şi reglementările date în aplicarea acestuia, pe durata în
care sunt înscrise în Registrul special. Banca NaŃională a României va radia din Registrul
special instituŃiile financiare nebancare care, pe o perioadă ce urmează a fi stabilită prin
reglementări, nu se mai încadrează în criteriile ce stau la baza înregistrării în Registrul special.
(2) Banca NaŃională a României îşi va putea exercita în continuare prerogativele de
supraveghere şi asupra instituŃiilor financiare nebancare care nu mai îndeplinesc criteriile
prevăzute la art.27 alin.(2), dar sunt înscrise în Registrul special.”
22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
„Art.33.- (1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc, casele de amanet şi
persoanele juridice fără scop patrimonial la Banca NaŃională a României, acestea vor fi luate
în evidenŃă şi înscrise în Registrul de evidenŃă Ńinut la Banca NaŃională a României.
(2) Banca NaŃională a României va elibera şi va transmite caselor de ajutor reciproc, caselor
de amanet şi persoanelor juridice fără scop patrimonial documentul care atestă înscrierea în
Registrul de evidenŃă, în termen de 30 de zile de la notificare.”
23. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art.37.- (1) Banca NaŃională a României poate emite reglementări privind regimul
instituŃiilor financiare nebancare referitoare la calitatea de persoane juridice declarante la
Centrala Riscurilor Bancare a Băncii NaŃionale a României.”
24. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Documentele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi f), precum şi modificările intervenite vor fi
puse la dispoziŃia Băncii NaŃionale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta.”
25. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art.45.- (1) Contractele încheiate în scopul derulării activităŃilor de creditare prevăzute la
art.7 alin.(1), precum şi garanŃiile reale şi personale constituite în scopul garantării creditelor
ce fac obiectul contractelor menŃionate, constituie titluri executorii.”
26. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art.46.- InstituŃiile financiare nebancare trebuie să Ńină permanent contabilitatea, în
concordanŃă cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată, şi ale reglementărilor specifice date
în aplicarea acesteia, şi să întocmească situaŃii financiare care să ofere o imagine fidelă a
poziŃiei financiare, a performanŃei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte
informaŃii referitoare la activitatea desfăşurată.”
27. La articolul 52 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) suspendarea temporară a desfăşurării uneia sau mai multor activităŃi;”
28. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
„Art.55.- Căile de contestare a actelor emise de Banca NaŃională a României în aplicarea
prezentului titlu sunt cele prevăzute în capitolul XV - Căi de contestare - din Legea nr.
58/1998 privind activitatea bancară, republicată.”
29. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:
„DispoziŃii aplicabile caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet şi persoanelor juridice fără
scop patrimonial”
30. La articolul 56, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet şi persoanelor juridice fără scop patrimonial
le sunt aplicabile şi prevederile cap.I, cap.II secŃiunea a 6-a, cap.IX şi cap.X.”
31. După articolul 58 se introduce un articol nou, art.581, cu următorul cuprins:
„Art.581.- Persoanele juridice fără scop patrimonial vor putea desfăşura activitatea de
creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi ale prezentului titlu, cu
respectarea următoarelor condiŃii:
a) înscrierea în Registrul de evidenŃă Ńinut la Banca NaŃională a României;
b) organizarea şi funcŃionarea, potrivit OrdonanŃei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit
legislaŃiei în baza căreia s-au constituit;
c) activitatea de creditare desfăşurată se va limita la cea prevăzută la art.7 alin.(1) lit.e1);
d) limitarea surselor de finanŃare, potrivit legislaŃiei speciale care le reglementează
activitatea.”
32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
„Art.59.- Procedura şi cerinŃele privind luarea în evidenŃă a caselor de ajutor reciproc, a
caselor de amanet şi a persoanelor juridice fără scop patrimonial în Registrul de evidenŃă,
precum şi modalitatea de raportare de date şi informaŃii vor fi stabilite prin reglementări ale
Băncii NaŃionale a României, potrivit specificului activităŃii desfăşurate.”
33. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art.60.- (1) EntităŃile care prin activitatea desfăşurată intră sub incidenŃa prevederilor
prezentului titlu, cu excepŃia caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet şi a persoanelor
juridice fără scop patrimonial, indiferent de forma de organizare pe care o deŃin la momentul
intrării în vigoare a acesteia, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate
comercială pe acŃiuni şi la îndeplinirea cerinŃelor generale, în vederea obŃinerii permisiunii de
a desfăşura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu.”
34. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin.(3), cu următorul
cuprins:
„(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanŃe, derulează, pe lângă activităŃi de creditare din fonduri publice
sau puse la dispoziŃie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter
rambursabil/nerambursabil, şi activităŃi de creditare din fonduri private, nu vor mai putea
încheia noi contracte de creditare din fonduri private, limitându-şi activitatea la cea prevăzută
la art.7 alin.(1) lit.e1), decât în condiŃiile reorganizării în societate comercială pe acŃiuni şi
respectării cerinŃelor aplicabile din prezentul titlu.”
35. La articolul 61, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Banca NaŃională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la
alin.(1), în cazul unor cereri întemeiate.”

36. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alin.(6), cu următorul
cuprins:
„(6) În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, termenul şi procedura privind
transmiterea declaraŃiei prevăzute la alin.(1) vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca
NaŃională a României.”
37. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(11), cu
următorul cuprins:
„(11) Lista cuprinzând persoanele juridice fără scop patrimonial care intră sub incidenŃa
prevederilor legii de aprobare a prezentei ordonanŃe, inclusiv cele la care se face referire la
art.60 alin.(3), va fi publicată de Banca NaŃională a României ulterior finalizării procesului de
depunere a declaraŃiilor, în conformitate cu prevederile art.61 alin.(6).”
38. La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art.63.- (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe, entităŃile
care intră sub incidenŃa prevederilor prezentului titlu, cu excepŃia caselor de ajutor reciproc
şi a caselor de amanet, vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerinŃele generale, cu
excepŃia celei referitoare la limita minimă a capitalului social, şi vor îndeplini formalităŃile de
notificare prevăzute la cap.II secŃiunea a 2-a. Nivelul minim al capitalului social reglementat
va fi atins până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2006.”
39. La articolul 63, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(11), cu
următorul cuprins:
„(11) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonanŃe, persoanele juridice fără scop patrimonial menŃionate la art.60 alin.(3) vor
întreprinde măsurile necesare încadrării în cerinŃele generale şi vor îndeplini formalităŃile de
notificare prevăzute la cap.II secŃiunea a 2-a.”
40. La articolul 63, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Casele de ajutor reciproc şi casele de amanet vor îndeplini formalităŃile de luare în
evidenŃă, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca NaŃională a României.”
41. La articolul 63, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin.(31), cu
următorul cuprins:
„(31) Persoanele juridice fără scop patrimonial care acordă credite exclusiv din fonduri
publice vor îndeplini formalităŃile de luare în evidenŃă, în conformitate cu reglementările ce
vor fi emise de Banca NaŃională a României.”
42. La articolul 66, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Casele de amanet şi casele de ajutor reciproc care nu se încadrează în termenele şi
cerinŃele prevăzute la art.61, art.63 alin.(4) sau în reglementările emise de Banca NaŃională a
României în baza legii de aprobare a prezentei ordonanŃe nu vor mai putea desfăşura activitate
de creditare şi nu vor mai putea încheia noi contracte.”
43. La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin.(21), cu
următorul cuprins:
„(21) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în termenele aplicabile acestora,
prevăzute la art.63, art.64 şi în reglementările emise de Banca NaŃională a României, nu se
încadrează în cerinŃele stabilite prin legea de aprobare a prezentei ordonanŃe, nu vor mai putea
desfăşura activitate de creditare şi nu vor mai putea încheia noi contracte.”
44. La articolul 66, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Contractele prin care se derulează activităŃi de creditare prevăzute la art.7 alin.(1),
încheiate de entităŃile prevăzute la alin.(1), (2) şi (21), până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea până la scadenŃă, şi pot fi prelungite, exclusiv în ceea
ce priveşte termenul de rambursare a creditului.”
45. La articolul 66, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin.(4), cu următorul
cuprins:
„(4) Contractele prin care se derulează activităŃi de creditare prevăzute la art.7 alin.(1),
încheiate de entităŃile prevăzute la alin.(21), până la data intrării în vigoare a legii de aprobare

a prezentei ordonanŃe, îşi păstrează valabilitatea până la scadenŃă, dar nu mai pot fi
prelungite.”
46. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
„Art.67.- (1) Împrumuturile obŃinute prin emisiune de obligaŃiuni, până la data intrării în
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanŃe, se vor derula până la scadenŃa acestora. (2)
Contractele prin care se derulează activităŃi, altele decât cele prevăzute la art.7 şi 8, încheiate
până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanŃe de entităŃile înscrise
în listele prevăzute la art.62, îşi păstrează valabilitatea până la scadenŃă, dar nu mai pot fi
prelungite.”
47. La articolul 69, alineatul (2) se abrogă.
48. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Separat sau în cadrul asociaŃiei profesionale, instituŃiile financiare nebancare vor putea
să-şi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în
executare a titlurilor executorii aparŃinând acestora. Statutul acestui corp de executori va fi
aprobat prin ordin al ministrului justiŃiei.”
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