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Abstract
The promissory note represents credit title under private signature, which is regulated by the
Law no.58 / 1934 on bills of exchange and promissory notes, subsequently amended by Law
no. 83/1994. The promissory note is a cashless payment instrument that takes the form of a
printed double sided, on which is labeled information according to the regulations of NBR.
Promissory notes issued by the NBR Printing and are approved by Department of Payment
and Settlement Bank. In practice, the promissory note is used as cashless payment instrument
which necessarily contains the name of the payer and the payee, and it represents
unconditional order to pay a specified amount at a certain place at a precise date. The
promissory note represents the solution to fluidize commercial transactions.
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1.

Aspecte introductive
Conform Ordonanţei de Urgenţǎ numǎrul
99/2006, Privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, “activitatea bancară constă în atragerea
de depozite sau alte fonduri rambursabile de la
public şi acordarea de credite în cont propriu. Ca
urmare, “ambele operaţiuni pot fi derulate şi de
alte entităţi decât instituţiile de credit, persoane
juridice române, în cazurile şi condiţiile stabilite
legislative (Turcu, I., Tratat teoretic şi practic de
drept comercial, (2009), A se vedea Capitolul II
Organizarea sistemului bancar în România), cu
menţiunea faptului cǎ, cele douǎ operaţiuni sunt
specifice numai bǎncilor deoarece le desfǎşoarǎ
cumulative. “Din acest motiv, în doctrina
contemporană a fost exprimată ideea conform
căreia, orice instituţie de credit va fi considerată
astfel, numai dacă desfăşoară în mod efectiv
ambele categorii de activităţi bancare, altfel spus
activitatea bancară constă numai în efectuarea în
mod cumulativ a celor două tipuri de activităţi”
(Şaguna, D. Drosu& Raţiu, M. A., op. cit., pg.
171-174). Excepţia este reprezentatǎ de C.E.C.
Bank S.A., instituţie care este consideratǎ a fi
bancǎ deoarece îndeplineşte condiţiile specifice
acestora, respective, atrage fonduri de la populaţie
de natura economiilor care ulterior sunt plasate sub
forma de credite. Ca urmare C.E.C. Bank S.A.
desfǎşoarǎ o activitate similarǎ cu activitatea unei
bǎnci. Asemǎnarea dintre C.E.C. Bank S.A. şi o
bancǎ constǎ în faptul cǎ: a). atrage economiile de
la populatie şi de la persoanele juridice sub formǎ
de depozite la termen şi la vedere; b). plaseazǎ
economiile atrase sub formǎ de credite atât pentru
persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice.
Faţǎ de bǎnci, deosebirea este datǎ de statutul
juridic al acesteia, respective, bǎncile se constituie
numai ca societǎţi pe acţiuni şi prevǎd în mod
obigatoriu existenţa a minim cinci acţionari, pe
când în cazul C.E.C. Bank S.A., este persoană
juridică, se constituie ca societăţi comerciale pe
acţiuni dar, constatǎm faptul cǎ are un singur
acţionar care este Statul roman.
Potrivit legii activitatea bancarǎ are o
diversitate de operaţiuni. Bǎncile pot desfǎşura
activitǎţi potivit obiectului lor de activitate tipice
bancare, activităţi pentru care au fundamentat
planul de activitate potrivit O.U.G. nr. 99/2006 cât
şi alte activităţi în afara celor autorizate permise,
pentru care au aprobǎri şi avize corespunzǎtoare.
„Activitatea bancară se concretizează prin
desfăşurarea unei diversităţi de operaţiuni bancare
omogene, coerente şi consistente, operaţiuni care se
efectueazǎ în monedă naţională şi în valută. În
urma exercitǎrii operaţiunilor bancare iau naştere
produsele şi serviciile bancare (Gheorghe, C., A.,
(2009), „Drept bancar şi valutar”, Ed. C. H. Beck,
Bucureşti. Pg.93).
Operaţiunile bancare se clasificǎ după
urmǎtoarele criterii:
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1.

după obiectul de activitate al bǎncii, distingem
urmǎtoarele tipuri de operaţiuni: operaţiuni cu
servicii; operaţiuni cu produse asociate
serviciilor; operaţiuni cu produse;
2. după tipul activităţii, operaţiunile pot fi:
operaţiuni
de
credite;
operaţiuni
de
economisire; operaţiuni de gestiune a
instumentelor de plată; servicii financiare
diverse; consultanţă financiarǎ; operaţiuni
comerciale, etc.
3. după natura înregistrărilor contabile: operaţiuni
active, operaţiuni passive şi operaţiuni în afara
bilantului, de natura: operaţiuni de mandat,
operaţiuni de commision, etc.
4. după scadenţǎ: operaţiuni la termen şi la
vedere;
5. după natura activului: operaţiuni care se
efectueazǎ cu monedă şi operaţiuni care se
efectueazǎ cu active financiare.
Activităţile autorizate de Banca Naţionalǎ a
României şi permise instituţiilor de credit pot fi
realizate numai în limita autorizaţiei acordate de
Banca Naţională a României. Pentru alte tipuri de
activitǎţi, bǎncile vor fi supuse unor avize
specifice. Indiferent de tipul activitǎţilor, toate
activitǎţile bǎncilor sunt supuse condiţiilor generale
şi a condiţiilor specifice prevăzute de legislaţia
naţionalǎ şi cea comunitarǎ aplicabile în aterie.
2. Activităţi permise instituţiilor de credit
Prevederile art. 18 alin. 1 din O.U.G. nr. 99/2006,
Privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, reglementează expres activităţile care
sunt permise instituţiilor de credit:
“a) atragerea de depozite şi de alte fonduri
rambursabile (soldul creditor al contului curent,
sume consemnate cu titlu de cauţiune în favoarea
altei persoane decât instituţia de credit, sultă etc.).
Toate instituţiile de credit, persoane juridice
române şi sucursalele băncilor străine, care sunt sau
vor fi autorizate să primească fonduri de la
persoane fizice contribuie la Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar. Termenul depozit
are semnificaţia oricărui sold creditor ce rezultă din
sume depuse într-un cont bancar de orice tip,
deschis în numele unei sau al mai multor persoane
fizice, supuse rambursării către deponent de către
bancă în conformitate cu legea şi cu termenii
contractuali aplicabili. Se asimilează soldului
creditor certificatele de depozit nominative emise
de o bancă. Nu sunt considerate ca depozite
fondurile care servesc drept garanţie pentru
operaţiunile desfăşurate de deponent cu banca
depozitară. Nu sunt considerate depozite sumele
reprezentând active ale fondurilor de investiţii.
Instituţiile de credit care contribuie la Fondul de
garantare a depozitelor beneficiază de garanţia
depozitelor, în condiţiile prevăzute de lege (O.U.G.
nr. 97/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr.
200/20021 (M.Of. nr. 300 din 8 mai 2002) prevede,
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în art. 203 că Fondul de garantare a depozitelor în
sistemul bancar garantează şi depozitele
persoanelor fizice la cooperativele de credit);
b) acordarea de credite, incluzând printre altele:
credite de consum, credite ipotecare, factoring cu
sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale,
inclusiv forfetare.
“Suma acordată unui client sub formǎ de credit, va
fi rambursată de cǎtre acesta, împreunǎ cu cu
dobânda.
Spre deosebire de celelalte contracte comerciale,
înainte de încheiera contractului de creditatre,
intervine o etapǎ precontractualǎ, de analizǎ a
potenţialului client, etapǎ în care are loc şi se
analizează cererea de creditare.
Acceptul unei bănci, în acordarea unui credit,
reprezintǎ, concluzia diagnosticǎrii clientului,
privind capacitatea de rambursare, prezentă şi
viitoare, a clientului. Acestǎ decizie, poate sǎ fie
pozitivǎ sau negativǎ, în funcţie de capacitatea de
platǎ a clientului. Pentru bancǎ, este relevant, în
acest sens, să obţină cât de multe informaţii despre
client. Aceste informaţii, trebuie sǎ conducǎ, la
formarea unei opinii a celui care efectueazǎ analiza,
în legătură cu situaţia financiară a potenţialului
client. Iformaţiile, se bazeazǎ pe sinceritate,
corectitudine şi dovezi în acest sens. Aceste
informaţii vizeazǎ urmǎtoarele aspecte: informaţii
cu privire la client; dacǎ este îndeplinitǎ
competenţa legală a clientului; destinaţia
creditului; suma creditului; perioada creditării;
eşalonarea ratelor scadente; posibilitatea de
garantare a creditului solicitat; dobânda aferentǎ, la
creditul acordat; capacitatea clientului de a restitui
creditul solicitat.
Creditarea reprezintǎ în acelaşi timp, un produs
bancar şi un serviciu bancar.
Banca, oferă creditul, pentru obţinerea de profit
pentru bancǎ, pe de o parte, şi satisfacerea nevoilor
clienţilor sǎi pe de altǎ parte. Un client care nu va
reuşi sǎ restituie creditul va determina pierdere
pentru bancǎ şi în consecinţa, va trebui sǎ suporte
pierderea din profit. Din acest considerent etapa
precontractualǎ, o considerǎm un filtru al bǎncii în
verificarea potenţialilor sǎi clienţi, în acordarea de
credite (Ţîrlea, M.,R., (2014), “Issues on the
specific terms of credit agreements”, rezultat al
muncii de cercetare în vederea realizării referatelor
obligatorii în cadrul programului de doctorat:
publicat în Revista Management Intercultural,
Vol.XVI, Nr.I(30), pg.263 – 267).
Creditele cunosc o mare diversitate şi sunt
susceptibile de clasificare după mai multe criterii,
după cum se poate constata din Directiva
Consiliului (C.E.E.) nr. 87/102 din 22 decembrie
1986 modificată prin Directiva 90/88 din 22
februarie 1990; Code de la consommation
commenté par J.P. Pizzio, 2e édition,
Montchrestien, Paris, 1996, p.303-328; A.
Boudinot, J.C. Frabot, Technique et pratique

bancaires, Sirey, Paris, 1967, p. 394; G. Cas, R.
Bout, Lamy droit économique. Concurrence .
Distribution. Consommation, Lamy S.A., Paris,
1992, nr. 7800- din 14 decembrie 1999, modificată
orin O.U.G. nr. 201/2002 M 8275; G. Ripert, R.
Roblot, Traité de droit commercial, Tome 2, 13e
édition, L.G.D.J., Paris, 1992, p. 490-495), credite
ipotecare (Legea nr. 190/1999 privind creditul
ipotecar pentru investiţii imobiliare, M.Of. nr.
611.Of. nr. 956 din 27 decembrie 2002, aprobată
prin Legea nr. 172/2003, M.Of. nr. 310 din 8 mai
2003; Normele metodologice nr. 3/2000, M.Of. nr.
174 din 24 aprilie 2000 şi Ordinul nr. 4/2000,
M.Of. nr.174 din 24 aprilie 2000. ), credite pentru
finanţarea tranzacţiilor commercial (Legea nr.
190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii
imobiliare, M.Of. nr. 611.Of. nr. 956 din 27
decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 172/2003,
M.Of. nr. 310 din 8 mai 2003; Normele
metodologice nr. 3/2000, M.Of. nr. 174 din 24
aprilie 2000 şi Ordinul nr. 4/2000, M.Of. nr.174 din
24 aprilie 2000), creditarea tranzacţiilor comerciale
prin operaţiuni de factoring (T. Bonneau, op. cit., p.
320-326; J.-L. Rives-Lange, M. ContamineRaynaud, op. cit., p. 529; J. Mondino, Y. Thomas,
Le Droit du Crédit, 4e édition, AENGDE-DUNOD,
Paris, 1992, p. 55-86; P. Ancel, Manuel de droit du
crédit, Litec, Paris, 1992, p. 154-158.), scontare
(Pentru dezvoltări privind girul de scont al efectelor
de comerţ (cambie, bilet la ordin, cec), S. Ionescu,
P. I. Demetrescu, I.L. Georgescu, Noua lege
asupra cambiei şi biletului la ordin şi Legea asupra
cecului, Editura „Naţionala Ciornei", S.A.R.
Bucureşti 1934, p. 228-264, 535-579; B. Mercadal,
op. cit., nr. 4400-4408; Ch. Gavalda, J.Stoufflet,
op. cit., p. 67-98, 295-308), forfetare (Scontul
forfetar este operaţiunea de scont prin care
bancherul giratar renunţă la orice regres contra
girantului în cazul insolvenţei trasului sau
emitentului (v. Lexique bancaire, U.B.S., Zurich,
1988; Bernard & Colli, Vocabular economic şi
financiar, Humanitas, Bucureşti, 1994; B. SousiRoubi, Lexique de banque et de bourse, 3e édition,
Dalloz, Paris, 1990).
c) leasing financiar (O.G. nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,
republicată în M.Of. nr. 9 din 12 ianuarie 2000, art.
2 lit.e):„este operaţiunea de leasing care
îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele
condiţii :
1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului
de proprietate trec asupra utilizatorului din
momentul încheierii contractului de leasing;
2. părţile au prevăzut expres că la
expirarea contractuluide leasing se transferă
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
3. utilizatorul poate opta pentru
cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare
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(piaţă) pe care acesta o avea la data la care opţiunea
poate fi exprimată;
4. perioada de folosire a bunului în sistem
de leasing acoperă cel puţin 75% din durata
normală de utilizare a bunului, chiar dacă în final
dreptul de proprietate nu este transferat .
A se vedea şi Circulara nr. 3/2000, M .Of.
nr. 23 din 24 ianuarie 2000 privind înregistrarea în
contabilitatea băncilor a operaţiunilor de leasing. )
Conform dispoziţiilor alin. (5) al art. 8, operaţiunile
de leasing financiar vor putea fi desfăşurate, în mod
direct, începând cu data aderării României la
Uniunea Europeană. Până atunci, aceste operaţiuni
pot fi desfăşurate prin societăţi distincte, constituite
ca filiale în acest scop;
d) operaţiuni de plăţi
;
e) emitere şi administrare de mijloace de plată, cum
ar fi: cărţi de credit (Regulamentul nr. 4 din 13
iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin
intermediul instrumentelor de plată electronică şi
relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii, M
.Of. nr. 503 din 12 iulie 2002), cecuri de
călătorie(Legea nr. 59/1934 asupra cecului, M .Of.
nr. 100 din 1 mai 1934 modificată prin O.G. nr.
11/1993, M .Of. nr. 201 din 23 august 1993,
aprobată prin Legea nr. 83/1994, M .Of. nr. 292 din
14 octombrie 1994 art. 42; Normele-cadru nr.
7/1994, M .Of. nr. 119 bis din 14 iunie 1995 pct.
214-218 şi Normele tehnice nr. 9/1994, M .Of. nr.
119 bis din 14 iunie 1995, cu modificările
ulterioare efectuate prin trei circulare din anul
1995. ) şi altele asemenea, inclusiv emiterea de
monedă electronic (Pentru definiţia legală a
„monedei electronice" v. art. 3 alin. (1) pct. 13.
1
Turcu, I., (2009), “Tratat teoretic şi practic de
drept comercial”, Ed. C.H.Beck, Vol. IV, pg.2112012)
f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente,
cum sunt garanţiile bancare enumerate în Normele
metodologice nr. 12/2002 (Regulamentul nr.
5/2002, M .Of. nr. 626 din 23 august 2002 şi
Normele metodologice nr. 12/2002, M .Of. nr.626
din 23 august 2002, ambele modificate prin
Regulamentul nr. 7/2002, M .Of. nr. 906 din 13
decembrie 2002. ) art. 1 (garanţii financiare,
garanţii de rambursare a creditelor acordate de alte
bănci, alte garanţii date pentru clientelă, alte
garanţii acordate altor bănci) şi angajamentele
enumerate în acelaşi articol, pct. 1 (acceptări sau
angajamente de plată, alte angajamente în favoarea
clientelei, alte angajamente date, angajamente în
favoarea altor bănci, acceptări de plată etc.) şi
avalul cambiei sau biletului la ordin (Legea nr.
58/1934, M .Of. nr. 100 din 1 mai 1934 asupra
cambiei şi biletului la ordin, modificată prin O.G.
nr. 11/1993, M .Of. nr. 201 din 23 august 1993,
aprobată prin Legea nr. 83/1994, M .of. nr. 292 din
14 octombrie 1994, art. 33-35 şi art. 106 alin. (3).)
g) tranzacţionare în cont propriu sau în contul
clienţilor, în condiţiile legii, cu :
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- instrumente ale pieţei monetare, cum sunt : cecuri,
cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;valută (Regulamentul nr. 1/2004 din 30 ianuarie
2004, privind efectuarea operaţiunilor valutare, M
.Of. nr. 117 din 10 februarie 2004.)
- contracte futures şi options (Definite în O.U.G. nr.
28/2002, M .Of. nr. 238 din 9 aprilie 2002, art. 2
pct. 6 şi 7, aprobată şi modificată prin Legea nr.
525 din 17 iulie 2002, M .Of. nr. 576 din 5 august
2002.)
- instrumente având la bază cursul de schimb şi rata
dobânzii (Definite în Normele nr. 10/2002, M .Of.
nr. 610 din 16 august 2002, modificate şi
completate prin
Normele nr.1/2003, M.Of. nr. 96 din 17 februarie
2003 : art. 2, alin. (1) lit. b) swap pe rata dobânzii;
lit. c) futures pe cursul de schimb; lit. d) contract
„forward rate agreements" (FRA) : futures pe rata
dobânzii (art. 3); forward pe cursul de schimb (art.
3) şi swap pe devize (art. 3).)
- valori mobiliare(Definite în O.U.G. nr. 28/2002,
pct. 40 al art. 2.) şi alte instrumente financiare
transferabile (Definite în O.U.G. nr. 28/2002, pct.
18 şi în Normele nr. 10/2002, M .Of. nr. 610 din 16
august 2002, modificate şi completate prin
Normele nr. 1 din 12 februarie 2003, M .Of. nr. 96
din 17 februarie 2003, art. 2 alin. (1), lit. a).)
Este remarcabil progresul marcat faţă de Normele
nr. 10/2002 care, în art. 3, au restrâns capacitatea
băncilor de a efectua operaţiuni în cont propriu şi în
contul clienţilor la următoarele instrumente
financiare derivate : futures pe cursul de schimb,
futures pe rata dobânzii, forward pe cursul de
schimb, forward rate agreements, swap pe devize şi
swap pe rata dobânzii. Textul art. 8 alin. (1), lit. g)
completează gama de instrumente cu contractele
options, definite de O.U.G. nr.28/2002, art.2 pct. 7.
Cu privire la plasamentele băncilor în valori
mobiliare, sunt aplicabile prevederile articolului
unic al Circularei nr. 11/2002 (M.Of. nr. 227 din 4
aprilie 2002) conform cărora efectuarea de
plasamente în valori mobiliare necotate pe pieţe
organizate precum şi garantarea unor operaţiuni cu
acest tip de valori mobiliare de către băncile
persoane juridice române, precum şi de către
sucursalele din România ale băncilor persoane
juridice străine se vor realiza numai în baza unei
evaluări a acţiunilor ce fac obiectul acestor
tranzacţii
(fundamentarea
preţului
de
vânzare/cumpărare per acţiune), înscrise într-un
raport al auditorului independent al băncii şi
autorizat de B.N.R.;
h) participarea la emisiuni de valori mobiliare şi
alte intrumente financiare, prin subscrierea şi
plasamentul acestora şi prestarea de servicii legate
de astfel de emisiuni;
i)servicii de consultanţă cu privire la structura
capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate
de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi
achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă;
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j) administrare de portofolii ale clienţilor şi
consultanţa legată de aceasta (J. Vézian, op. cit., p.
219-237; M. de Juglart, B. Ippolito, op. cit., p. 600608. )
k) custodie şi administrare de instrumente
financiare (Ch. Gavalda, J. Stoufflet, op. cit.,
p.415-420; T. Bonneau, op. cit., p.441-453; J.-L.
Rives-Lange, M. Contamine-Raynaud, op. cit.,
p.760-776.)
l) intermediere pe piaţa interbancară (Regulamentul
nr. 8/1996, M .Of. nr. 267 bis din 29 octombrie
1996, privind regimul de decontare specială şi
autorizare a caselor de compensaţii interbancare,
republicat în M.Of. nr. 127 din 20 iunie1997;
Circulara nr. 14/1996, M .Of. nr. 154 din 19 iulie
1996, cu modificările ulterioare; Circulara nr.
26/1996, M .Of. nr. 277 din 6 noiembrie 1996,
privind decontarea operaţiunilor bancare prin
conturile curente ale societăţilor bancare şi
conturile speciale de decontare finală ale caselor de
compensaţii interbancare autorizate de B.N.R.;
Circulara nr. 1/1997, M .Of. nr. 11 din 29 ianuarie
1997 privind măsuri de reglementare a plăţilor
interbancare.)
m) intermediere, în condiţiile legii, în oferta de
valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin
subscrierea şi plasamentul acestora ori prin
plasament şi prestarea de servicii aferente;
Conform O.U.G. nr. 28/2002 (O.U.G. nr. 28/2002,
M .Of. nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 525 din 17 iulie , M .Of.
nr. 576 din 5 august 2002.) art. 43 alin. (1), pentru a
dobândi calitatea de intermediar, banca trebuie să
obţină autorizaţia C.N.V.M.;
i) acordarea de consultanţă cu privire la structura
capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate
de aceasta, consultanţă şi prestare de servicii cu
privire la fuziuni şi achiziţii de societăţi
comerciale; (Cu privire la răspunderea bancherului
în materie de furnizare de informaţii comerciale, J.
Vézian, La responsabilité du banquier en droit
privé francais, troisième édition, Litec, Paris, 1983,
p. 238-261.
„Dacă vedeţi un bancher elveţian aruncându-se pe
fereastră, nu ezitaţi să îl urmaţi, pentru că în mod
sigur este rost de a câştiga nişte bani" (Voltaire).
Cu privire la aceeaşi temă : M. de Juglart,
B. Ippolito, op. cit.,p. 224-227; Ch. Gavalda, J.
Stoufflet, op. cit., p. 405-407; J.-L. Rives-Lange, M.
Contamine-Raynaud, op. cit., p. 746-751.
1
Regulamentul nr. 8/1996, M .Of. nr. 267 bis din
29 octombrie 1996, privind regimul de decontare
specială şi autorizare a caselor de compensaţii
interbancare, republicat în M.Of. nr. 127 din 20
iunie1997; Circulara nr. 14/1996, M .Of. nr. 154
din 19 iulie 1996, cu modificările ulterioare;
Circulara nr. 26/1996, M .Of. nr. 277 din 6
noiembrie 1996, privind decontarea operaţiunilor
bancare prin conturile curente ale societăţilor
bancare şi conturile speciale de decontare finală ale

caselor de compensaţii interbancare autorizate de
B.N.R.; Circulara nr. 1/1997, M .Of. nr. 11 din 29
ianuarie 1997 privind măsuri de reglementare a
plăţilor interbancare.)
j) intermediere pe piaţa interbancară (Regulamentul
nr. 8/1996, M .Of. nr. 267 bis din 29 octombrie
1996, privind regimul de decontare specială şi
autorizare a caselor de compensaţii interbancare,
republicat în M.Of. nr. 127 din 20 iunie1997;
Circulara nr. 14/1996, M .Of. nr. 154 din 19 iulie
1996, cu modificările ulterioare; Circulara nr.
26/1996, M .Of. nr. 277 din 6 noiembrie 1996,
privind decontarea operaţiunilor bancare prin
conturile curente ale societăţilor bancare şi
conturile speciale de decontare finală ale caselor de
compensaţii interbancare autorizate de B.N.R.;
Circulara nr. 1/1997, M .Of. nr. 11 din 29 ianuarie
1997 privind măsuri de reglementare a plăţilor
interbancare.)
k) prestare de servicii privind furnizarea de date şi
referinţe în domeniul creditării (J. Mondino, Y.
Thomas, op.cit., p. 56-66; Thierry Bonneau, op.
cit.,p. 461-470; D. Guggenheim, Les contrats de la
pratique bancaire suisse, 2e édition, Georg,
Geneva, 1989, p. 271-292 care analizează
contractul fiduciar, asemănător contractului de
mandat fără reprezentare.)
n) închiriere de casete de siguranţă (J.-L. RivesLange, M. Contamine-Raynaud, op. cit., p.741-745;
T. Bonneau, op. cit.,p. 454-458; M. de Juglart, B.
Ippolito, op. cit., p. 218-221; Ch. Gavalda, J.
Stoufflet, op. cit., p. 421-428; J. Vézian, op. cit., p.
211-218. )
o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte
confecţionate din acestea (Regimul metalelor
preţioase în România este reglementată de O.U.G.
nr. 190/2000, republicată în M.Of. nr. 77 din 29
ianuarie 2004. Aplicarea ei a fost suspendată prin
O.U.G. nr. 295/2000, M.Of. nr. 707 din 30
decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109 din 26
martie 2001, M .Of. nr. 157 din 29 martie 2001.)
p) participare la capitalul social al altor entităţi (În
practică, situaţia întâlnită mai frecvent este
participarea băncii la capitalul social al unei
societăţi de asigurări (reasigurări).)
r) orice alte activităţi ori operaţiuni necesare pentru
realizarea obiectului de activitate autorizat, în
măsura în care se includ domeniului financiar şi
respectă dispoziţiile speciale, reglementând acele
activităţi (Turcu, I., „Tratat theoretic şi practic de
drept commercial”, Vol. IV, pg. 211-214)
2. Cadrul legal care reglementeazǎ aspectele de
formǎ şi de conţinut al ordinului de pla tǎ
Aspectele de formǎ şi de conţinut al
ordinului de platǎ cât şi termenii utilizaţi în legǎturǎ
cu acest instrument de platǎ fǎrǎ numerar sunt
reglementate de Regulamentul nr. 2 din
23.feb.2005, privind ordinul de plată utilizat în
operaţiuni de transfer-credit, publicat în Monitorul
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Oficial, Partea I 265 31 martie 2005, din
8.apr.2005. Capitolul I, al Regulamentului
cuprinde Dispoziţii generale cu privire la utilizarea
ordinelor de plată pentru plăţile efectuate pe
teritoriul României, exceptând plăţile efectuate în
baza instrucţiunilor de transfer-credit care vizezǎ
unităţi ale Trezoreriei Statului.
Definiţia ordinului de platǎ, este prezentatǎ la
art. 2. din Regulament şi care are urmǎtorul
înteles: „ordin de plată - o instrucţiune
necondiţionată, dată în orice formă de emitent
instituţiei receptoare, în mod direct sau prin
intermediul unui sistem de plăţi, în scopul punerii
la dispoziţia unui beneficiar a sumei de plată
indicate în ordinul de plată, prin creditarea unui
cont al acestuia deschis la instituţia destinatară sau,
după caz, prin eliberarea sumei respective în
numerar, în condiţiile în care:
a) instituţia receptoare dispune de fondurile
corespunzătoare sumei de bani prevăzute în ordinul
de plată fie prin debitarea unui cont al emitentului,
fie prin încasarea în numerar a sumei respective de
la emitent; b) instrucţiunea nu prevede că plata
trebuie să fie efectuată la cererea beneficiarului
(Regulamentul nr. 2 din 23.feb.2005, privind
ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfercredit, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 265
31 martie 2005, din 8.apr.2005)
Conţinutul ordinului de plată este prezentat la
art.3.-(1), din capitolul doi al Regulamentului şi
trebuie să includă următoarele elemente obligatorii:
a).identificarea ca ordin de plată;
b).identificarea plătitorului, prin intermediul: CI,
privind nume/denumire şi cont (codul IBAN al
contului acestuia deschis la instituţia iniţiatoare,
codul IBAN atribuit centralei ori unităţii teritoriale
a instituţiei iniţiatoare sau, după caz, codul BIC) ori
doar prin nume/denumire, în cazul în care plătitorul
nu are cont deschis la instituţia iniţiatoare;
c).identificarea beneficiarului menţionat pe
biletul la ordin, prin verificarea urmǎtoarelor
elemente: nume,codul IBAN al contului clientului,
codul IBAN atribuit centralei ori unităţii teritoriale,
codul BIC;
d). identificarea instituţiei iniţiatoare;
e). identificarea instituţiei receptoare;
g) data emiterii trebuie să fie unică, posibilă şi
certă;
h) sǎ existe elementele care să permită verificarea
autenticităţii ordinului de plată;
În relaţia cu Trezoreria Statului, ordinul de plată
va conţine:
a)
codul
de
identificare
fiscală
al
beneficiarului;
b)
codul de identificare fiscală al plătitorului;
c)
numărul ordinului de plată dat de plătitor;
d) numărul de evidenţă a plăţii, alocat de Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală;
e) data debitării contului plătitorului de către
instituţia iniţiatoare;
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f) referinţe privind conţinutul economic al
operaţiunii;
Faţă de menţiunile obligatorii instituţia
iniţiatoare poate conveni cu plătitorul ca ordinul de
platǎ sǎ conţinǎ şi elemente suplimentare:
a).scrierea în litere a sumei conţinute în ordinul
de plată;
b).data plăţii, în condiţiile în care această dată
este prevăzută de plătitor;
c) aspecte privind conţinutul economic al
operaţiunii care este sursa care a generat ordinul de
plată la plăţile interbancare;
d).ordinul expres al plătitorului cu privire la plată
care sǎ se realizeze la o anumită instituţie
intermediară sau printr-un anumit sistem de plăţi
sau printr-o anumită instituţie intermediară;
e).informaţia de identificare fiscală al plătitorului.
Ordinele de plată introduse în sistemele de plăţi
bancare trebuie sǎ satisfacǎ şi cerinţele de formǎ şi
de conţinut care sunt prevăzute în regulile
sistemelor respective. Nerespectarea cerinţelor de
formǎ şi de conţinut conduc la refuzul acestora. Se
acceptǎ trunchierea informaţiilor în condiţiile în
care existǎ o convenţie încheiată în acest sens între
instituţii, care asigurǎ un grad adecvat de siguranţă
a informaţiilor trunchiate şi au fost aduse la
cunoştinţa clienţilor în scris.
3. Practica judiciarǎ în domeniu
Din practica judiciarǎ, prezentǎm pentru
exemplificare douǎ speţe.
1.Prezentǎm o speţǎ din activitatea unui expert
notoriu:
O bancǎ de prim rang economic important, a
încheiat o convenţie cu un individ, legalǎ având ca
obiect utilizarea ordinelor de platǎ.
Procedeul convenit a fost urmǎtorul:
- În ziua în care individul se prezintǎ la ghişeul
bǎncii înfǎţişând un or din de platǎ cu ştampila şi
semnǎtura bǎncii receptoare, banca îi pune la
dispozitie, prin creditarea contului suma menţionatǎ
pe ordinul de platǎ;
-Comisionul urmeazǎ cursul procedural: În ziua
urmǎtoare, suma va fi transferatǎ de banca
receptoare, bǎncii plǎtitoare.
-Ordinul de platǎ era emis de o societate comercialǎ
fictivǎ. Beneficiarul plǎţii fiind individul sus
menţionat;
-Banca plǎtitoare, semnatara convenţiei, nu a primit
nimic din partea bǎncii receptoare a ordinelor de
platǎ, iar individual şi -a retras în aceeaşi zi suma
din contul deschis la banca plǎtitoare.
Succesul acestui demers a fost posibil, numai
pentru cǎ funcţionara bǎncii receptoare a fost
coruptǎ şi fǎrǎ sǎ testeze pe calculator informaţia
din ordinul de platǎ, i-a înapoiat prezentatorului
ordinul de platǎ în ambele exemplare, punându-şi
ştampila şi semnǎtura pe unul din exemplare.
Înformaţia, despre acest caz real, se îcheie cu fraza:
“Operaţiunea s-a repetat de mai multe ori”.
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Acestǎ din urmǎ informaţie ne dǎ convingerea
cǎ existǎ o complicitate mai amplǎ a funcţionarilor
ambelor bǎnci.
Banca receptoare, prin funcţionara care a semnat şi
ştampilat ordinal de platǎ, are în conducere o
persoanǎ care i-a dat asigurare acelei funcţionare cǎ
nu se va putea descoperi niciodatǎ excrocheria,
pentru cǎ nu a lǎsat urme la nici una din bǎnci, iar
ordinul de platǎ a fost distrus dupǎ prezentarea la
banca plǎtitoare.
Complicitatea bǎncii plǎtitoare este limpede ca
lumina zilei. Dupǎ prima operaţiune cu ordinul de
platǎ fraudulos, era elementar şi obligatoriu, ca
banca plǎtitoare sǎ nu mai permit debitarea contului
pentru a doua oarǎ.
Pǎţania bǎncii pǎgubite a fost ascunsǎ printr-o
complicitate vastǎ şi nu ştiu dacǎ a fost urmatǎ de
mǎsuri pozitive împotriva acestor vinovaţi.
Banca pǎgubitǎ, a cerut opinie de specialitate unui
expert notoriu asupra cazului, care i-a acordat-o, şi
care în încheierea materialului avertizeazǎ banca,
asupra faptului cǎ are “un şobolan în casǎ”.
Existǎ situaţii în care se primesc ordine de plată de
la alte bǎnci care participǎ la compensarea plăţilor
interbancare sau la transfer de fonduri de mare
valoare. În acestǎ situaţie, se analizează de către
unitatea bancară destinatară în vederea acceptării
sau refuzării lor. Ordinele de plată neacceptate la
încasare sunt refuzate.
Transfer-credit reprezină o serie de operaţiuni care
începe prin emiterea de către plătitor a unui ordin
de plată dat unei societăţi bancare de a pune la
dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani
şi care se finalizează prin acceptarea respectivului
ordin de plată de către societatea bancară
destinatară (Regulament BNR, nr.8 din 19 august
1994, art.2) .
2.Prezentǎm o speţǎ din activitatea unui expert în
domeniu.
O bancǎ X din strǎinǎtate, a garantat cu un bilet la
ordin o societate comercialǎ din România, pentru
un împrumut bancar contractat, în sumǎ de
6.000.000 euro. Dupǎ o perioadǎ de timp,
societatea comercialǎ nu mai are capacitatea de
platǎ a împrumutului bancar şi nici a accesoriilor
acestuia. Situaţia creatǎ, determinǎ banca creditoare
sǎ apeleze la ordinul de platǎ oferit de banca X din
strǎinǎtate în acest scop. Banca creditoare constatǎ
faptul cǎ biletul la ordin nu este acoperit. În
consecinţǎ, banca creditoare, procedeazǎ la
executare silitǎ. şi atragerea în faliment a s ocietǎţii
comerciale creditate. Sumele recuperate un au fost
suficiente ca sǎ acopere datoria societǎţii
comerciale falite faţǎ de banca creditoare.

4.
CONCLUZII:
Biletele la ordin reprezintǎ instrumente de platǎ
fǎrǎ numerar.

Refuzul la unitatea bancară receptoare alta decât
banca iniţiatoare, poate interveni în următoarele
situaţii:
ordinul de plată nu corespunde
reglementărilor legale;unitatea bancară receptoare
nu este banca menţionată de plătitor, sau
destinatară a respectivului ordin de plată;
titularul contutlui nu are deschis cont la
acea unitate bancară destinatară;
contul nu
corespunde cu titulatura.
În cazul în care un transfer-credit nu este finalizat
societatea bancară iniţiatoare este obligată să
returneze plătitorului suma primită de la acesta în
baza ordinului de plată.
"Riscul apare ori de câte ori oamenii nu pot sa ţină
sub control sau nu pot să prevadă în mod perfect
viitorul. Însă, deşi nu se poate prevedea viitorul, el
se poate măsura cu o anumită probabilitate. Se
utilizează termenul de risc atunci când situaţiile
viitoare nu pot fi cunoscute cu precizie, dar pot fi
stabilite alternativele posibile şi probabilităţile
asociate cu aceste alternative. Atunci când nu sunt
cunoscute nici alternativele posibile şi nici
probabilităţile de producere a lor, se utilizează
termenul de incertitudine”.
În practicǎ se întâlnesc situaţii în care existǎ bilete
la ordin fǎrǎ acoperire , ca urmare riscul apare şi în
cazul biletelor la ordin.
Biletul la ordin reprezintǎ soluţia micşorǎrii masei
monetare lichide pe de o parte şi asigurarea
fluidizǎrii decontǎrii tranzacţiilor comerciale
comerciale în timp optim, pe de altǎ parte.
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