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Prevederi privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39 / 1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar 
 
În Monitorul Oficial nr. 893 / 30.12.2010 a fost publicată Ordonanţă de Urgenţă nr. 
131 / 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 / 1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar. 

 

Principalele modificări sunt următoarele: 

 

 Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. 

 Prevederea potrivit căreia fiecare instituţie de credit participantă este obligată să plătească 
contribuţia anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond, până cel târziu la data de 30 
aprilie a anului de plată, a fost abrogată.  

 S-a introdus un nou capitol referitor la constituirea, administrarea şi utilizarea fondului special 
pentru despăgubiri. Fondul special pentru despăgubiri se constituie în vederea asigurării 
resurselor financiare necesare plăţii despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin 
măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale. Fondul special pentru 
despăgubiri este administrat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.  

 Fondul special pentru despăgubiri se constituie şi se alimentează din următoarele resurse 
financiare:  

a) cotizaţiile anuale ale instituţiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri; 

b) cotizaţiile suplimentare ale instituţiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri; 

c) venituri din investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri;  

d) împrumuturi de la instituţii de credit, de la societăţi financiare şi de la alte instituţii, cu 
excepţia Băncii Naţionale a României, precum şi împrumuturi obligatare prin emisiune 
de titluri de valoare ale Fondului. 

 Cotizaţia anuală se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii pasivului 
negarantat al fiecărei instituţii de credit - persoană juridică română.  

 Cota procentuală utilizată la determinarea cotizaţiei anuale se stabileşte avându-se în vedere 
necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despăgubiri, precum şi 
nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an şi nu poate depăşi nivelul de 0,1%. 

 Fiecare instituţie de credit plăteşte Fondului, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, 
cotizaţia anuală, corespunzător cotei comunicate de Fond. 

 În situaţia în care Banca Naţională a României, în baza fundamentării Fondului, consideră 
atins necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri, 
aceasta poate decide suspendarea plăţii cotizaţiilor anuale. 

 Cotizaţiile plătite de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct 
de vedere fiscal.  
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Legislative News este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ.  

Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o 
responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi                 
să ne contactaţi. 
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Jean-Pierre VIGROUX - Managing Partner 

Ariana DUNCEA - Senior Associate Lawyer, Head of Legal Advisory Services 


