
• Voicu & Filipescu a fost premiatã 
pentru activitatea sa din anul 2010 în 
domeniile Concurenþã ºi Dreptul 
Societãþilor Comerciale în cadrul Galei 
Avocaþi de Top organizatã de Finmedia 
pe 29 iunie 2011. Aceastã recunoaºtere 
valoroasã a activitãþii firmei a fost 
acordatã de juriul desemnat în urma unei 
analize competitive a celor mai 
impor tanþi  jucãtori  de pe piaþa 
româneascã de avocaturã.

• Recrutare: Voicu & Filipescu anunþã 
demararea unui proces de recrutare 
avocaþi de dreptul afacerilor cu 
experienþã ºi proaspãt absolvenþi ai 
facultãþilor de drept interesaþi sã 
colaboreze cu firma noastrã. 

VF ªtiriArticol de fond: “Activitatea de emitere 
de monedã electronicã”
de Adriana Sandu, avocat colaborator 

Retrospectiva legislativã

Articolul de fond de luna aceasta analizeazã pe 
scurt prevederile Legii nr. 127/2011 privind 
activitatea de emitere de monedã electronicã, care 
reglementeazã condiþiile de acces la activitatea de 
emitere de monedã electronicã ºi de desfaºurare a 
acestei activitãþi, condiþiile de desfãºurare a 
activitãþii de prestare de servicii de platã de cãtre 
instiþutiile emitente de monedã electronicã, 
supravegherea prudenþialã a insþitutiilor emitente 
de monedã electronicã, precum ºi regimul privind 
rãscumpãrarea monedei electronice. 

Practica Voicu & Filipescu acoperã toate domeniile 
de expertizã relevante pentru compania 
dumneavoastrã. În aceastã ediþie a buletinului 
legislativ vã sunt prezentate câteva modificãri 
legislative recente în urmãtoarele domenii:

•   Financiar-Bancar

•   Litigii
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ACTIVITATEA DE EMITERE DE MONEDÃ ELECTRONICÃ
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din data de 22 iunie 2011 a fost publicatã Legea nr. 
127/2011 privind activitatea de emitere de monedã electronicã, lege care transpune Directiva 
2009/110/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului.

Conform legii, moneda electronicã reprezintã valoarea monetarã stocatã electronic, inclusiv magnetic, 
reprezentând o creanþã asupra emitentului, emisã la primirea fondurilor în scopul efectuãrii de 
operaþiuni de platã ºi care este acceptatã de o persoanã, alta decât emitentul de monedã electronicã.

Legea reglementeazã condiþiile de acces la activitatea de emitere de monedã electronicã ºi de 
desfaºurare a acestei activitãþi, condiþiile de desfãºurare a activitãþii de prestare de servicii de platã de 
cãtre instiþutiile emitente de monedã electronicã, supravegherea prudenþialã a insþitutiilor emitente de 
monedã electronicã, precum ºi regimul privind rãscumpãrarea monedei electronice. 

Astfel, activitatea de emitere de monedã electronicã poate fi desfaºuratã de cãtre urmãtoarele categorii 
de emitenþi de monedã electronicã:

(a) instiþutii de credit; 

(b) instituþii emitente de monedã electronicã; 

(c) furnizori de servicii poºtale care emit monedã electronicã potrivit cadrului legislativ naþional 

                aplicabil; 

(d) Banca Centralã Europeanã ºi bãncile centrale naþionale, atunci când acestea nu acþioneazã în 
calitate de autoritãþi monetare sau în altã calitate ce implicã exerciþiul autoritãþii publice; 

(e) statele membre ºi autoritãþile lor regionale ori locale, atunci când acestea acþioneazã în calitatea 
lor de autoritãþi publice.

INSTITUÞIILE EMITENTE DE MONEDÃ ELECTRONICÃ
Autorizarea instituþiilor emitente de monedã electronicã
În ceea ce priveºte instituþiile emitente de monedã electronicã, menþionate la litera b) de mai sus, 
acestea trebuie autorizate de cãtre Banca Naþionalã a României (“BNR”). BNR acordã autorizaþie doar 
persoanelor juridice române constituite conform Legii nr. 31/1990 cu un capital inþial de cel puþin 
echivalentul în lei a 350.000 euro ºi numai dacã este încredinþatã cã, din perspectiva necesitãþii asigurãrii 
unui management prudent ºi sãnãtos al instituþiei emitente de monedã electronicã, persoanele 
responsabile pentru conducerea ºi administrarea activitãþii de emitere de monedã electronicã au o 
bunã reputaþie ºi dispun de cunostinþe ºi experienþã adecvate naturii, extinderii ºi complexitãþii 
activitãþii vizate. Pe lângã emiterea de monedã electronicã, instituþiile emitente de monedã electronicã 
pot desfãºura urmãtoarele activitãþi: 

(a) prestarea serviciilor de platã conform OUG nr. 113/2009; 

(b) prestarea unor servicii operaþionale ºi conexe legate de emiterea de monedã electronicã ºi de    
prestarea de servicii de platã, cum ar fi: asigurarea executãrii operaþiunilor de platã, servicii de 
schimb valutar, activitãþi de pãstrare în custodie sau stocarea ºi procesarea datelor; 

(c) administrarea sistemelor de plãþi; 
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(d) activitãþi comerciale, altele decât emiterea de monedã electronicã ºi prestarea de servicii de 
platã, cu respectarea cadrului legislativ aplicabil. 

În cazul în care instituþia emitentã de monedã electronicã este implicatã ºi în alte activitãþi comerciale, 
altele decât emiterea de monedã electronicã ºi prestarea de servicii de platã, BNR poate solicita 
constituirea unei entitãþi distincte pentru activitatea de emitere de monedã electronicã ºi de prestare de 
servicii de platã.

Instituþiile emitente de monedã electronicã pot acorda ºi anumite credite legate de serviciile de platã 
precizate în OUG nr. 113/2009 însã pentru alte tipuri de credite sunt obligate sã respecte dispoziþiile 
Legii nr. 93/2009 privind instituþiile financiare nebancare. Creditele acordate de instituþiile emitente de 
monedã electronicã nu pot avea ca sursã fondurile primite în schimbul monedei electronice emise. 

Actul normativ reglementeazã în detaliu condiþiile obþinerii autorizaþiei pentru emiterea de monedã 
electronicã.

Cerinþe operaþionale
BNR a stabilit prin Regulamentul 8/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 
data de 18 iulie 2011 cerinþele privind fondurile proprii ale unei instituþii emitente de monedã 
electronicã aferente activitãþii cu monedã electronicã, metoda de determinare a necesarului, 
elementele care intrã în calcul ºi alte aspecte privind modul de determinare.

Instituþiile emitente de monedã electronicã trebuie sã dispunã permanent de fonduri proprii care sã se 
situeze la un nivel ce nu poate fi mai mic decât maximul dintre nivelul minim al capitalului iniþial 
prevãzut pentru autorizare ºi valoarea rezultatã din însumarea nivelurilor determinate potrivit 
prevederilor de mai sus.

Externalizarea activitãþilor instituþiilor emitente de monedã electronicã
Instituþiilor emitente de monedã electronicã le este interzisã externalizarea totalã sau parþialã a emiterii 
de monedã electronicã. 

Instituþiile emitente de monedã electronicã pot utiliza persoane fizice sau juridice pentru distribuirea ºi 
rãscumpãrarea de monedã electronicã.

Registrul instituþiilor emitente de monedã electronicã
Banca Naþionalã a României organizeazã ºi administreazã registrul instituþiilor emitente de monedã 
electronicã în care sunt evidenþiate instituþiile emitente de monedã electronicã, persoane juridice 
române, sucursalele acestora din alte state membre ºi state terþe, precum ºi agenþii instituþiilor emitente 
de monedã electronicã, persoane juridice române.

Registrul este public, accesibil online, este actualizat permanent ºi furnizeazã informaþii privind 
activitãþile pentru care a fost autorizatã fiecare instituþie emitentã de monedã electronicã.Autoritatea 
competentã cu supravegherea

Banca Naþionalã a Romaniei asigurã supravegherea prudenþialã a instituþiilor emitente de monedã 
electronicã autorizate, persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea de emitere de monedã 
electronicã ºi de prestare de servicii de platã desfãºuratã prin sucursalele ºi agenþii acestora.
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EMITEREA ªI RÃSCUMPÃRAREA MONEDEI ELECTRONICE
Emitenþii de monedã electronicã sunt obligaþi sã emitã moneda electronicã la o valoare egalã cu cea a 
fondurilor primite în schimbul acesteia la momentul primirii fondurilor. Este interzisã acordarea de 
dobândã sau de orice alt beneficiu a cãrei/cãrui valoare este direct corelatã cu perioada în care 
deþinãtorul de monedã electronicã deþine moneda electronicã. 

Emitenþii de monedã electronicã sunt obligaþi sã rãscumpere, la cererea deþinãtorului de monedã 
electronicã, în orice moment, gratuit ºi la valoarea nominalã, moneda electronicã pe care acesta o 
deþine. 

La rãscumpãrare, se poate percepe o taxã numai dacã aceasta este precizatã în contract, stabilitã 
proporþional cu costurile efective suportate de emitentul de monedã electronicã (în legãtura cu 
rãscumpãrarea) ºi numai în unul dintre urmãtoarele cazuri: 

(a) când se solicitã rãscumpãrarea înainte de încetarea contractului; 

(b) când contractul prevede o datã de încetare ºi deþinãtorul de monedã electronicã a încetat  
contractul înaintea acestei date; 

(c) când se solicitã rãscumpãrarea la mai mult de un an de la data încetãrii contractului. 

Legea stabileºte în continuare modalitãþile ºi cazurile de încetare a contractului.

ALTE DISPOZIÞII
Consumatorii, inclusiv asociaþiile de consumatori, pot fie sã sesizeze Autoritatea Naþionalã pentru 
Protecþia Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot sã sesizeze Garda Financiarã în legaturã cu 
cazurile de încãlcare de cãtre emitenþii de monedã electronicã a dispoziþiilor legii, fie sã iniþieze acþiuni în 
justiþie împotriva emitenþilor de monedã electronicã ce au încãlcat prevederile ei. 

Legea enumerã faptele care constituie contravenþii ºi sancþiunile pentru acestea ºi douã infracþiuni: 
emiterea, fãrã drept, de monedã electronicã sancþionatã cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã 
ºi împiedicarea, fãrã drept, a exercitãrii competenþelor de supraveghere ale BNR sancþionatã cu 
închisoare de la o lunã la un an sau cu amendã.
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Informaþii privind declararea ºi plata cotizaþiilor anuale la fondul special de 
garantare a depozitelor.

Informaþii privind calitatea de persoane declarante la centrala riscurilor bancare a 
instituþiilor de platã.

Norme metodologice privind întocmirea raportãrilor ce cuprind informaþii 
statistice de naturã financiar-contabilã.

 Întocmirea situaþiilor financiare FINREP.

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din data de 2 iunie 2011 a 
fost publicat Regulamentul nr. 3/2011 emis de Fondul de Garantare a Depozitelor cu privire la stabilirea, 
declararea ºi plata de cãtre instituþiile de credit a cotizaþiilor anuale ºi suplimentare la fondul special 
pentru despãgubiri la Fondul de garamtare a depozitelor în sistemul bancar.

Conform acestui regulament, cotizaþiile anuale la constituirea resurselor financiare ale fondului special 
pentru despãgubiri trebuie efectuate de instituþiile de credit pânã cel târziu la data de 30 iunie a fiecãrui 
an. Cota procentualã utilizatã la determinarea cotizaþiei anuale nu poate depãºi nivelul de 0,1% calculat 
asupra valorii pasivului negarantat al fiecãrei institutii de credit. În cazul în care resursele financiare 
acumulate pentru despãgubiri nu sunt suficiente, fiecare instituþie de credit poate plãti o cotizaþie 
suplimentarã. Fondul verificã modul de stabilire a valorii pasivului negarantat ºi determinarea cotizaþiei 
datorate.

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din data de 8 iunie 2011 a fost 
publicat Regulamentul nr. 5/2011 emis de Banca Naþionalã a României cu privire la calitatea de persoane 
declarante la Centrala Riscurilor Bancare a instituþiilor de platã. 

Regulamentul prevede cã instituþiile financiare nebancare care la data autorizãrii de cãtre BNR ca 
instituþii de platã au calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare îºi menþin acest 
statut însã dacã dupã expirarea a 3 perioade de raportare, BNR constatã cã nu înregistreazã un nivel 
semnificativ al activitãþii de creditare, acestea îºi pierd calitatea de persoane declarante la Centrala 
Riscurilor Bancare.

Celalalte instituþii de platã au obligaþia de a raporta în cel mult 6 luni de la data la care Banca Naþionalã a 
României constatã cã acestea înregistreazã un nivel semnificativ al activitãþii de creditare.

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 
data de 15 iunie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 2/2011 emis de Banca Naþionalã a României cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportãrilor periodice cuprinzând informaþii 
statistice de naturã financiar-contabilã, aplicabile sucursalelor din România ale instituþiilor de credit din 
alte state membre.  

Ordinul prevede obligaþia sucursalelor din România ale instituþiilor de credit din alte state membre de a 
întocmi raportãri periodice cu privire la informaþiile statistice de naturã financiar-contabilã, acestea 
urmând a fi transmise Bãncii Naþionale a României prin intermediul Sistemului Informatic.

Actuala reglementare abrogã Ordinul Bãncii Naþionale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea 
Modelelor raportãrilor periodice cuprinzând informaþiile statistice de naturã financiar-contabilã ºi a 
normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale 
instituþiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 8 
ianuarie 2009.

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 
data de 15 iunie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 3/2011 emis de Banca Naþionalã a României cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice pentru întocmirea situaþiilor financiare FINREP la nivel individual, 
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conforme cu Standardele internaþionale de raportare financiarã, aplicabile instituþiilor de credit în 
scopuri de supraveghere prudenþialã.

Ordinul aprobã normele metodologice privind întocmirea situaþiilor financiare FINREP la nivel 
individual, conforme cu Standardele internaþionale de raportare financiarã, aplicabile instituþiilor de 
credit în scopuri de supraveghere prudenþialã, normele reprezentând o parte integrantã a ordinului. 

Prevederile ordinului se aplicã instituþiilor de credit persoane juridice române, precum ºi sucursalelor 
din România ale instituþiilor de credit cu sediul într-un stat terþ, începând cu exerciþiul financiar al anului 
2012. 

Instituþiile de credit au obligaþia de a întocmi situaþiile financiare FINREP la nivel individual ºi de a le 
transmite BNR prin intermediul Sistemului informatic.

De asemenea, situaþiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârºitul exerciþiului 
financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutarã.

Noua reglementare abrogã Ordinul Bãncii Naþionale a României nr. 13/2007 privind situaþiile financiare 
FINREP la nivel individual, aplicabile instituþiilor de credit, ordin ce a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 703 ºi 703 bis din 18 octombrie 2007.

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din data de 22 
iunie 2011 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 6/2011 pentru modificarea ºi completarea 
Regulamentului BNR nr. 25/2009 privind utilizarea abordãrii avansate de evaluare ºi aprobarea utilizãrii 
acestei abordãri de cãtre instituþiile de credit, pentru riscul operaþional.

În Regulamentul 6/2011 se regãsesc definiþii ale urmãtoarelor expresii/termeni: “tehnici de transfer al 
riscului operaþional”, “rating”, “profil de risc” ºi “eficacitate” ºi sunt introduse 3 noi subsecþiuni cu privire la 
(i) cerinþele generale privind tehnicile de transfer al riscului operaþional, (ii) cerinþele specifice pentru 
utilizarea contractelor de asigurare la riscul operaþional ºi (iii) cerinþele specifice pentru utilizarea altor 
mecanisme de transfer al riscului operaþional.

 Evaluarea riscului operaþional.
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Cauza C-52/10 aflatã pe rolul Curþii de Justiþie a Uniunii Europene (CJUE), în care 
curtea a decis la data de 09 iunie 2011 cã ne-efectuarea plãþii unei sume de bani nu 
exclude caracterul intenþionat al publicitãþii mascate,

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale nr. 1616/2011 privind 
modificarea ºi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncã

 dupã cum se aratã într-un 
comunicat de presã publicat de Comisia Europeanã. Hotãrârea Curþii vine ca urmare a unei solicitãri 
fãcute de Consiliul de Stat din Grecia pentru interpretarea directivei "Televiziunea fãrã frontiere", actul 
normativ care instituie reglementãri ºi standarde minimale în ceea ce priveºte publicitatea televizatã. 
Potrivit Curþii, a considera cã plata unei sume de bani este indispensabilã pentru stabilirea acestui 
caracter intenþionat al publicitãþii mascate ar risca sã compromitã protecþia intereselor telespectatorilor. 
Hotãrârea emisã de CJUE rãspunde solicitãrii Consiliului de Stat din Grecia pentru interpretarea 
directivei “Televiziunea fãrã frontiere” care instituie reglementãri ºi standarde minimale în ceea ce 
priveºte publicitatea televizatã. Astfel, Consiliul de Stat din Grecia a cerut CJUE sã clarifice dacã plata 
unei sume de bani sau o formã de compensaþie similarã constituie un element necesar pentru a putea 
stabili caracterul intenþionat al publicitãþii mascate, dupã ce s-a confruntat cu aceastã speþã.

, 
prevãzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 415, din 14 iunie 2011. Printre drepturile care revin angajatorului, potrivit 
noului act normativ, se numãrã stabilirea obiectivelor de performanþã individualã ale salariatului. În 
acest sens, Legea nr. 40/2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii a 
instituit pentru angajator atât posibilitatea de a stabili obiectivele de performanþã individualã ale 
angajatului, cât ºi criteriile de evaluare a realizãrii acestora. Astfel, criteriile de evaluare a activitãþii 
profesionale a salariatului vor fi incluse în CIM, într-o nouã secþiune. În acelaºi timp, în noul model-cadru 
al CIM este inclusã obligaþia angajatorului de a înmâna salariatului un exemplar din contractul individual 
de muncã, anterior începerii activitãþii. De asemenea, angajatorul trebuie sã elibereze, la cererea 
angajatului, un document care sã ateste calitatea de salariat, respectiv activitatea desfãºuratã de acesta, 
durata activitãþii, salariul, vechimea în muncã, în meserie ºi specialitate.

Pentru mai multe informaþii, vã rugãm contactaþi:

Daniel Voicu: daniel.voicu@vf.ro
Mugur Filipescu: mugur.filipescu@vf.ro

Strada ªtirbei Vodã  nr. 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro

News in Laws - Buletin Legislativ Lunar
Iulie 2011


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

