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Abstract

This article presents the evolution of the National Bank of Romania from the status of
a central government body to the one of autonomous public institution, through laws that
have governed it from its setting up (1880) to the present. As an autonomous administrative
authority, central bank finds its first foundation, in legal terms, in the provisions of Romanian
Constitution of 1991, revised in 2003, and, secondly, in the normative acts that make up the
legislative framework necessary for carrying out banking activity, especially Law
no. 312/2004 on the Status of the National Bank of Romania. The originality of this article
lies in the fact that the analysis of the legal texts was done in correlation with the historical
context in which they were adopted and with the evolution of the political regime and of the
Romanian economy, from the capitalist economy, to the centralized economy and, finally, to
the market economy.
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Înfiinţată după obţinerea independenţei de stat a
României, Banca Naţională a României a fost
constituită ca bancă de emisiune a statului, ulterior
dobândind, printr-o serie de acte normative, modificate
ori completate succesiv, alte atribuţii deosebit de
importante. Evoluţia acestei instituţii de la calitatea
de organ al administraţiei publice centrale către o
instituţie publică independentă (Silberstein, 2006a,
p. 93 şi urm.), funcţionând pe baza principiului
autonomiei, este evidenţiată de actele normative ce
au reglementat-o de-a lungul timpului.

Deşi problema înfiinţării unei bănci naţionale
s-a pus încă de la Regulamentele Organice, iar
cadrul juridic şi instituţional pentru organizarea şi
funcţionarea societăţilor bancare a fost creionat
încă din timpul domniei lui Al. I. Cuza, condiţiile
istorice nu au permis fondarea unei bănci naţionale
înainte de anul 1880 (Ghionea, 2014a, p. 188).
Două au fost condiţiile premergătoare înfiinţării
instituţiei centrale de reglementare, supraveghere şi
control a întregului sistem bancar, şi anume:
crearea sistemului monetar naţional, instaurat prin
legea promulgată la 14 aprilie 1867 (Legea pentru
înfiinţarea noului sistem monetar şi fabricarea
monedelor naţionale) şi obţinerea deplinei
suveranităţi naţionale. Singurii paşi concreţi
realizaţi până la crearea Băncii Naţionale a
României, au fost: Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni (1865), Societatea Financiară a
României (1871-1876), Creditul Funciar Rural şi
Urban (1873-1875) şi Banca Marmorosch Blank
(1874) (Ghionea, 2014a, p. 189). Înfiinţarea acestor
instituţii nu a fost însă de natură să rezolve
cerinţele de capital impuse de evoluţia României pe
calea dezvoltării moderne.

În februarie 1880, I. C. Brătianu, preşedintele
Consiliului de Miniştri, a adus în faţa
Parlamentului un proiect de lege pentru înfiinţarea
unei bănci naţionale. După ce a suferit mici
modificări, proiectul a fost votat în Parlament, la
sfârşitul lunii martie, acesta adoptându-l în cvasi-
unanimitate (Băicoianu, 1932, p. 146; Romaşcanu,
1937, p. 222). La 11 aprilie 1880, regele Carol I a
promulgat Legea pentru înfiinţarea unei bănci de
scompt şi circulaţiune (Monitorul Oficial, nr.
90/1880), prin Decretul domnesc nr. 1233/1880,
consacrând astfel înfiinţarea Băncii Naţionale a
României, cu capital mixt (două treimi capital
privat şi o treime capital de stat), ale cărei porţi
s-au deschis în acelaşi an, la 1 decembrie
(Monitorul Oficial, nr. 48/1880, pp. 1276-1277).
Activitatea Băncii s-a desfăşurat atât la sediul
central din Bucureşti, cât şi la sucursalele deschise
în ţară încă  din martie 1881: Brăila, Craiova,
Galaţi, Iaşi (Băicoianu, 1932, p. 129), precum şi la
cele 29 de agenţii care au început să funcţioneze pe
întreg teritoriul Vechiului Regat (la 1890 erau în
număr de 4, la 1900 numărul lor ajunsese la 17).

Conform legii, banca cumula două funcţii: de
bancă unică de emisiune şi bancă comercială

centrală. Sistemul de organizare şi administrare era
inspirat din legea constitutivă a Băncii din Belgia,
care într-un timp scurt, de 30 de ani (1850-1880), a
dat acelei mici, dar fericite ţări, cele mai frumoase
rezultate (Isărescu, 2001, p. 22). Capitalul Băncii
Naţionale era de 30 de milioane de lei (Monitorul
Oficial, nr. 48/1880, pp. 1276-1277), iar
operaţiunile pe care aceasta urma să le desfăşoare
erau specifice băncilor de emisiune: să sconteze
sau să cumpere efecte de comerţ – poliţe, bilete la
ordin – având ca obiect operaţii comerciale;să
sconteze bonuri de tezaur până la concurenţa
sumei reprezentând 20% din capitalul vărsat;să
facă comerţ cu aur şi argint;să dea avansuri pe aur
şi argint;să primească în depozit metale, monete de
aur şi argint sau sume de bani în cont curent;să
dea avansuri pe cont curent sau pe termene scurte
garantate prin depozite de efecte publice sau valori
garantate de stat (Monitorul Oficial, nr. 48/1880,
pp. 1276-1277). Cel mai important articol din lege
a fost considerat art. 12, potrivit căruia atribuţia cea
mai importantă a instituţiei era aceea de a emite
bilete de bancă la purtător (Monitorul Oficial, nr.
48/1880, p. 1277).

Statutul Băncii Naţionale a fost modificat
succesiv. O modificare importantă a apărut în anul
1925, când statul şi-a reluat participarea la capitalul
instituţiei, calitate la care renunţase în anul 1900
(ieşirea statului din asociaţia cu B.N.R. a fost
ratificată de Adunarea generală din 28 ianuarie
1901) (S.J.A.N. Dolj, dosar 426/1900-1912, f. 24).
Cu prilejul modificării Statutului din anul 1929,
B.N.R. a devenit şi centrul de control al creditului,
direct sau prin intermediul Consiliului Superior
Bancar, ca efect al creşterii intervenţiei statului
capitalist în economie.

În vederea revigorării sistemului de credit,
după criza economică din anii 1929-1933/1934, au
fost elaborate şi au intrat în vigoare Legea pentru
organizarea şi reglementarea comerţului de bancă
(mai 1934) şi Legea pentru înlesnirea şi refacerea
creditului  (aprilie 1935), instrumente juridice care
au stat la baza prefacerilor sistemului bancar din
România până la etatizarea B.N.R., din anul 1946
(Axenciuc, 2000, p. 99). În baza prevederilor
acestor acte normative, concomitent cu controlul
desfăşurat de Consiliul Superior Bancar, băncile
erau controlate şi de Banca Naţională, care primea
lunar o situaţie a băncii (registre, date necesare,
acte, bilanţuri etc.) (Revista economică,nr. 39/1934,
pp. 287-288). Potrivit statutului Băncii Naţionale a
României, din anul 1940, această instituţie era
constituită în societate anonimă, având dreptul de a
emite bilete de bancă la purtător şi la vedere şi
obligaţia de a menţine stabilitatea monedei. Printre
operaţiunile principale pe care le putea efectua
banca se numărau: scontarea cambiilor, biletelor la
ordin şi altor efecte, având ca obiect operaţiuni
comerciale; acordarea de împrumuturi pe lingouri
sau pe monede de aur şi argint; primirea de
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depozite în numerar, de titluri, de metale preţioase,
de monede de aur şi argint, de devize (Bontaş,
1982, p. 10).

Prin Legea nr. 1056 din 28 decembrie 1946
pentru etatizarea şi organizarea Băncii Naţionale a
României, toate acţiunile băncii au fost trecute în
proprietatea statului. Conform legii şi noului statut,
Banca Naţională a României trebuia să funcţioneze
în condiţiile unui aparat bancar capitalist,
subordonat puterii populare (Kiriţescu, 1969, p.
173). Instituţia îndeplinea funcţiile unei bănci
socialiste de evidenţă şi control al producţiei şi
circulaţiei mijloacelor, fiind centru unic de
emisiune, decontare şi de acordare a creditului pe
termen scurt. Ea era organizată sub forma unei
societăţi anonime pe acţiuni, având un capital de
600 de milioane de lei, împărţiţi în 200 de mii de
acţiuni a câte 3.000 de lei fiecare (Pintea&Ruscanu,
1995,p. 237). Acţiunile băncilor au trecut în
patrimoniul statului, foştii acţionari urmând să
primească pentru fiecare acţiune o sumă în
numerar, care era stabilită de un complet de
judecată, instituit pe lângă Curtea de Apel din
Bucureşti, alcătuit din primul preşedinte, doi
consilieri şi primul grefier (Pintea&Ruscanu,
1995,p. 237). Conducerea B.N.R. era atribuită unui
consiliu de administraţie, alcătuit din guvernator,
viceguvernator şi nouă administratori, numiţi de
stat. Consiliul de Miniştri prelua atribuţiile adunării
generale ordinare şi extraordinare, prevăzute de
legile comerciale. Operaţiunile tehnice ale băncii
centrale etatizate rămâneau aceleaşi cu cele
prevăzute în Statutul Băncii Naţionale din anul
1940. Referitor la rezervele de aur şi devize, banca
era obligată să-şi formeze o acoperire în aur de cel
puţin 25% din suma totală a angajamentelor la
vedere, care includea şi emisiunea de bancnote
(Kiriţescu, 1969,p. 180). Banca Naţională îşi păstra
calitatea de mandatară a statului, asigurând
dirijarea şi controlul creditelor asupra tuturor
băncilor şi instituţiilor de credit, publice sau
particulare, asupra creditului şi emisiunii de
monedă (Monitorul Oficial, nr. 14/1947, p. 225;
Ghionea, 2014b, p. 160).

Înlăturarea speculei cu devize, aur şi acţiuni,
precum şi îndreptarea capitalurilor spre activităţile
productive, sunt alte câteva măsuri prin care statul
şi-a întărit controlul asupra economiei. Astfel, a
fost adoptat un nou sistem de salarizare, s-a
reorganizat Ministerul Industriei şi Comerţului,
înfiinţându-se oficiile industriale. În acest fel, statul
dirija procesul de producţie, procurarea materiilor
prime şi utilizarea acestora (Bontaş, 1982, p. 28.)
fără a fi reuşit, totuşi, să înlăture specula şi
sabotajul.

Ulterior, prevederile legii de etatizare a Băncii
Naţionale a României au fost completate prin
Legea controlului utilizării creditelor din 2 iulie
1947, care extindea controlul asupra persoanelor
fizice şi juridice beneficiare de credite de la bănci

şi instituţii de credit (Monitorul Oficial, nr.
159/1947, p. 6023). Prin lege se stabilea ca
solicitanţii de credite să  folosească banii numai în
scopul pentru care au fost aprobaţi, prevăzându-se
amenzi şi pedepse în cazul infracţiunilor constatate
la Legea utilizării creditelor. Dacă organele
constatatoare sau delegaţii Băncii Naţionale a
României, cu rea credinţă, ascundeau sau denaturau
faptele constatate, pedeapsa prevăzută în lege era
închisoarea de la 3-6 luni la 2 ani şi amenda între 2-
15 milioane (Monitorul Oficial, nr. 159/1947, p.
6023).

În scopul punerii în practică a acestei legi,
Banca Naţională a României a înfiinţat un corp de
control, care avea drept sarcină supravegherea şi
controlul normelor elaborate pentru efectuarea
operaţiunilor de credite şi realizarea unui control
preventiv al acordării acestora. Totodată, au fost
desemnaţi delegaţi permanenţi la instituţiile de
credit, publice sau private, care aveau misiunea de
a-i  îndruma pe conducătorii instituţiilor respective
în punerea în practică a acestor norme, de a
controla dacă împrumuturile care se acordau erau
legale. În cazul în care erau constatate abateri de la
normele Băncii Naţionale a României, organele de
control erau obligate să întocmească procese
verbale în cadrul cărora erau specificate
infracţiunile comise (Bontaş, 1982, pp. 31-32).

La 12 august 1948, prin Decretul nr. 197
pentru dizolvarea şi lichidarea întreprinderilor
bancare şi instituţiilor de credit, au fost dizolvate şi
intrate în stare de lichidare toate întreprinderile
bancare şi instituţiile de credit de orice fel, cu
capital particular sau de stat, cu excepţia Băncii
Naţionale a României, Societăţii de Credit
Industrial, Casei de Economii şi Cecuri Poştale şi
Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni. Operaţiunile
fostelor bănci particulare au fost preluate de Banca
Naţională a României. Odată cu punerea în
lichidare a băncilor private, relaţiile de credit dintre
Banca Naţională a României şi întreprinderi s-au
schimbat fundamental, operaţiile de acordare a
creditelor făcându-se direct prin unităţile B.N.R.,
răspândite pe întreg teritoriul ţării (S.J.A.N.
Mehedinţi, dosar 4/1936-1949, ff. 77-107). În
septembrie 1948, Societatea Naţională de Credit
Industrial a devenit Banca de Investiţii, primind
sarcina finanţării investiţiilor şi acordării creditelor
pe termen lung, iar în octombrie 1949, Casa
Naţională de Economii şi Cecuri Poştale a fuzionat
cu Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, rezultând
Casa de Economii şi Consemnaţiuni, care avea
sarcina de atragere a economiilor populaţiei şi
păstrării sumelor consemnate. În acest fel s-a
realizat centralizarea completă a operaţiunilor
bancare şi a circuitului bănesc în mâinile statului,
iar sistemul bancar a fost subordonat în întregime
obiectivelor noii politici (S.J.A.N. Mehedinţi, dosar
4/1936-1949, ff. 77-107).

Prin Decretul nr. 320 din 13 noiembrie 1948,
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Banca Naţională a României a fost transformată în
Banca Republicii Populare Române, bancă de stat,
devenind veriga principală a noului sistem bancar,
având ca sarcini: emisiunea monetară, organizarea
centralizării numerarului în casieriile sale,
efectuarea plăţilor fără numerar între întreprinderi
şi creditarea pe termen scurt (Ghionea, 2009,  p.
205).

La 15 februarie 1951 (decretul nr. 25) au fost
stabilite funcţiile pe care le avea de îndeplinit
institutul central de emisiune, iar conducerea
generală a acestuia a fost atribuită Ministerului
Finanţelor. La aceeaşi dată a fost definitivată lista
cu sucursalele B.N.R. din fiecare regiune şi cea cu
filialele din capitalele de raion. Ulterior, prin
Decretul nr. 130 din 13 martie 1957, banca a fost
scoasă din sistemul Ministerului Finanţelor şi
organizată ca instituţie de sine stătătoare
coordonată de Consiliul de Miniştri (Birău, 2010,
p. 33).

Prin decretul nr. 403 din 10 iunie 1965 şi HCM
nr. 507/1965 denumirea Băncii Naţionale s-a
schimbat în Banca Naţională a Republicii
Socialiste România, cu drept exclusiv de a emite şi
pune în circulaţie bilete de bancă şi monedă
metalică. În ceea ce priveşte reţeaua de bancară,
aceasta era asigurată de 16 sucursale regionale, o
sucursală a oraşului Bucureşti, 169 de filiale
raionale şi orăşeneşti. Reorganizarea administrativ-
teritorială din anul 1968 a impus modificări şi în
reţeaua bancară. Astfel, la 1 martie 1968, aceasta
cuprindea: 40 de sucursale – câte una în fiecare
capitală de judeţ şi municipiul Bucureşti, 89 de
filiale în principalele oraşe ale ţării şi 8 filiale în
sectoarele capitalei (Birău, 2010, p. 33).

În baza Decretului nr. 124/1970, Banca
Naţională a României făcea parte din  sistemul
administraţiei centrale de stat, schimbându-şi
denumirea în Banca de Stat a R.P.R.

La 30 noiembrie 1989, reţeaua B.N.R. era
formată din: 41 de sucursale, 6 filiale ale
sectoarelor capitalei şi 57 de filiale în provincii. La
aceeaşi dată, reţeaua era deservită de 6.609 de
salariaţi, dintre care 6.083 îşi desfăşurau activitatea
în sucursale şi filiale (Birău, 2010, p. 33). Până la
sfârşitul anului 1989, B.N.R. a acoperit următoarele
domenii de activitate: controla creditele utilizate de
către întreprinderile industriale, comerciale,
cooperativele de consum; răspundea de modul în
care erau respectate reglementările privind
circulaţia numerarului; realiza urmărirea şi
controlul privind veniturile bugetului de stat local
sau republican; urmărea şi verifica modul de
formare şi utilizare a profiturilor realizate de
întreprinderi, dar şi căile pe care acestea erau
obţinute; verifica modul în care întreprinderile îşi
planificau şi executau reparaţiile curente şi capitale
la mijloacele fixe din dotare etc.

După revoluţia din decembrie 1989, B.N.R. a
redobândit o autonomie relativă în raport cu statul

român, statutul său, atribuţiile şi regimul juridic
fiind modificate abia în anul 1991, prin intermediul
Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi al
Legii nr. 34/1991 privind Statutul B.N.R.. Art. 1
din Legea nr. 34/1991 privind Statutul B.N.R.
preciza că aceasta „stabileşte şi conduce politica
monetară şi de credit, în cadrul politicii economice
şi financiare a statului, cu scopul de a menţine
stabilitatea monedei naţionale” (Birău, 2010, p.
36).

Tot în art. 1 se prevedea că „Banca Naţională a
României este organ al statului (s.n.) şi are
personalitate juridică”, ceea ce transforma banca
centrală într-o instituţie subordonată statului,
salariaţii săi având statut de funcţionari publici. O
asemenea dispoziţie a legii, reminiscenţăa
amenajării puterii executive în statul comunist
super-centralizat, venea în contradicţie cu poziţia
pe care ar trebui să o ocupe o bancă centrală într-o
economie de piaţă, în cadrul căreia banca centrală
ar trebui să beneficieze de un statut de autoritate
autonomă şi independentă în raport cu organele
statului (Silberstein, 2006a, p. 98). Această
contradicţie era adâncită de dispoziţiile art. 31 din
Legea nr. 34/1991 conform cărora B.N.R. putea
acorda împrumuturi către bugetul de stat, astfel că
debitor al băncii devenea chiar organul ierarhic
superior, încălcându-se astfel principiul egalităţii ce
guvernează raporturile juridice dintre bancă şi
client, care sunt raporturi de natură contractuală
(Săuleanu, Smarandache, Dodocioiu, 2011, p. 28).

Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii
Naţionale a României a conferit acestei instituţii un
statut independent  în cadrul autorităţilor statului,
precizând, în art. 1, că aceasta este banca centrală a
statului român, având personalitate juridică, iar
ultima lege ce reglementează regimul juridic actual
al acestei instituţii – Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Băncii Naţionale a Românei (Monitorul
Oficial, nr. 582/2004) prevede expres în  art. 1 alin.
2 că Banca Naţională a României este o instituţie
publică independentă.

În concordanţă cu standardele internaţionale de
natură să contribuie direct la dezvoltarea şi
stabilitatea economiei naţionale (Mazilu, 2001, pp.
286-298; Mazilu, 2006, pp. 119-132), sistemul
bancar român, ca ansamblu al entităţilor specifice
domeniului bancar, este structurat pe două nivele -
un nivel mono-instituţional în care locul central
este ocupat de Banca Naţională a României şi un
nivel pluri-instituţional pe care se situează celelalte
instituţii de credit.

Rolul semnificativ deţinut de banca centrală în
cadrul sistemului bancar, cât şi în ansamblul
economiei naţionale, reiese din totalitatea actelor
normative care construiesc cadrul legal aplicabil
B.N.R. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale
a României, consacrat în plan legal prin dispoziţiile
art. 2 alin. 1 din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Băncii Naţionale a României, constă
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înasigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor
(Smarandache, 2013, p. 3.), precum şi în sprijinirea
politicii economice generale a statului (art. 2 alin.
3). Potrivit literaturii juridice de specialitate
(Silberstein, 2006b, pp. 13-18), principalele atribuţii
ale B.N.R. sunt de a reglementa şi, implicit, de a
influenţa comportamentul instituţiilor de credit
pentru a atinge astfel obiectivele politicii monetare şi
valutare, precum şi supravegherea normală a
instituţiilor de credit.

Pentru realizarea obiectivului fundamental al
băncii centrale au fost instituite în plan normativ
atribuţiile ce intră în sfera sa de competenţă, în
principal prin Legea nr. 312/2004. Din pluralitatea
atribuţiilor B.N.R. care reies din interpretarea
tuturor actelor normative, care reglementează
organizarea şi funcţionarea sistemului bancar
naţional (un exemplu este şi O.U.G. nr. 99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului), sunt considerate atribuţii principale,
strict necesare realizării obiectivului fundamental,
următoarele: elaborarea şi aplicarea politicii
monetare şi a politicii de curs de schimb;asigurarea
stabilităţii financiare atât prin autorizarea,
reglementarea şi supravegherea prudenţială a
instituţiilor de credit, cât şi prin promovarea şi
monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de
plăţi; emiterea bancnotelor şi a monedelor ca
mijloace legale de plată pe teritoriul României;
stabilirea regimului valutar şi supravegherea
respectării acestuia; administrarea rezervelor
internaţionale ale României (Smarandache, 2013,
p. 3).

Pentru a sublinia importanţa evoluţiei acestei
instituţii de la calitatea de organ al statului (organ
al administraţiei publice centrale), aşa cum fusese
consacrată de Legea nr. 34/1991, la statutul de
instituţie publică independentă (Silberstein,2006a,
p. 93 şi urm.), stipulat expres de Legea nr.
312/2004, se impune, înainte de toate, a analiza
regimul juridic şi trăsăturile caracteristice ale
autorităţilor administrative autonome.

Autorităţile administrative independente
reprezintă ”instituţii juridice ce se bucură în
sistemul de drept român de dublă consacrare şi
legitimare” (Gîrleşteanu&Bischin, 2007, p. 170.) –
constituţională şi legală. În plan constituţional,
Constituţia României din 1991 a consacrat un loc
aparte autorităţilor administrative autonome, în
Capitolul V – „Administraţia publică”, Secţiunea I,
intitulată „Administraţia publică centrală de
specialitate”, care prezintă structura aparatului
administrativ central. Conform art. 116, ministerele
se organizează numai în subordinea Guvernului, în
timp ce alte organe de specialitate se pot organiza
în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca
autorităţi administrative autonome.  De asemenea,
art. 117 alin. 3 precizează că autorităţile
administrative autonome „se pot înfiinţa prin lege
organică”. Consacrarea constituţională a acestor

autorităţi administrative autonome, în categoria
cărora autorii de specialitate includ şi Banca
Naţională a României (Iorgovan, 2005, p. 446;
Alexandru, 2008, p. 309), atrage o serie de
consecinţe importante în ceea ce priveşte statutul
lor legal, regimul juridic aplicabil personalului
propriu, atribuţiile pe care le îndeplinesc şi natura
actelor juridice adoptate.

Cea mai importantă consecinţă care se
desprinde din dispoziţiile art. 116 din Constituţie
este aceea că autorităţile administrative autonome
nu sunt subordonate Guvernului, spre deosebire de
ministere şi alte organe de specialitate în cazul
cărora constituantul a prevăzut în mod expres că se
găsesc în subordinea guvernului sau a ministerelor.
Pe scurt, B.N.R. nu se află într-un raport de
dependenţă faţă de organele administraţiei publice
centrale. Autonomia băncii centrale nu exclude însă
existenţa unui control parlamentar asupra activităţii
sale, precum şi obligaţia de raportare a activităţii în
faţa organului legislativ (Sosay, 2009, pp. 341-363;
Alexandru, 2008, p. 309).

Statutul de instituţie publică independentă
(autonomă) conferit de Legea nr. 312/2004 este de
natură să asigure Băncii Naţionale a Româneio
poziţie distinctă în cadrul instituţiilor publice
(Silberstein, 2006, p. 100). Într-o economie de
piaţă, în cadrul căreia rolul principal al unei bănci
centrale este de a asigura şi menţine stabilitatea
preţurilor, independenţa acestei instituţii este
absolut necesară  deoarece pot apărea situaţii
economice dificile în care Guvernul poate urmări
interese subiective, cu o mare încărcătură politică,
străine de asigurarea pe termen lung a stabilităţii
financiare. Din aceste motive, în sfera atribuţiilor
conferite de lege acestei instituţii se numără şi
elaborarea şi aplicarea politicii monetare, politicii
de curs valutar, autorizarea instituţiilor de credit
(Săuleanu, Smarandache, Dodocioiu, 2011, p. 28),
fără a putea însă să ignore „programul de guvernare
acceptat de Parlament în baza căruia (Guvernul –
n.n.) îşi exercită rolul de conducere generală a
administraţiei publice” (Vedinaş, 2010, pp. 364-
365).

În ceea ce priveşte gradul de independenţă de
care trebuie să se bucure B.N.R., chiar dacă în
practică se pot întâlni diferite grade de
independenţă a băncii centrale – asigurarea
realizării unui singur obiectiv de politică monetară
sau a unui singur obiectiv intermediar, ori aplicarea
unei politici monetare cu un grad mare de
flexibilitate, în doctrină se consideră că
independenţa băncii centrale trebuie să fie doar de
natură instrumentală, adică să constea în stabilirea
instrumentelor şi mijloacelor pentru atingerea
obiectivului, iar nu în independenţa de a stabili
chiar obiectivul (Fraser, 1994, pp. 1-8; Mboweni,
2000; Vlahović&Cerović, 2005).

Dincolo de principalul aspect al independenţei
băncii centrale constând în capacitatea acesteia de a
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asigura realizarea obiectivului de politică macro-
economică stabilit de Guvern, în stabilirea gradului
de independenţă al acesteia trebuie luate în calcul
şi alte coordonate majore precum: independenţa
instituţională; independenţa operaţională;
independenţa membrilor organului de conducere al
băncii centrale şi a organului însuşi; independenţa
financiară (Şaguna&Raţiu, 2007, p. 97).

Gradul de independenţă instituţională depinde,
în primul rând, de gradul de subordonare al B.N.R.
faţă de Guvern şi Parlament. Dacă, în raporturile cu
Guvernul, banca centrală se bucură de
independenţă deplină, relaţiile cu acesta fiind doar
de conlucrare şi colaborare permanentă, faţă cu
Parlamentul României intervine un raportul de
răspundere a băncii centrale, fără a exclude şi alte
forme de colaborare. De exemplu, Banca Naţională
a României colaborează cu Ministerul Finanţelor
Publice în vederea stabilirii indicatorilor
macroeconomici în baza cărora se va elabora
proiectul anual de buget (art. 3 alin. 3 din Legea nr.
312/2004). În baza raportului de răspundere faţă de
Parlament, guvernatorul B.N.R., în numele
consiliului de administraţie, prezintă Parlamentului,
până la data de 30 iunie a anului următor, raportul
anual al Băncii Naţionale a României, care
cuprinde activităţile acesteia, situaţiile financiare
anuale şi raportul de audit, dezbătute, fără a fi
supuse votului, în şedinţa comună a celor două
Camere ale Parlamentului. Raporturile de
colaborare ale B.N.R. sunt guvernate de interdicţia
normativă instituită atât asupra băncii centrale, cât
şi asupra membrilor organelor sale de conducere,
de a nu solicita sau primi instrucţiuni de la
autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau
autoritate (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 312/2004).
Relevante în ceea ce priveşte gradul de
independenţă al B.N.R. sunt şi dispoziţiile art. 3
alin. 2 din Legea nr. 312/2004, potrivit cărora
oriceproiect de actnormativ al autorităţilorpublice
centrale, care priveştedomeniileîn care
BancaNaţională a României are atribuţii, va fi
adoptatdupă ce înprealabil s-a
solicitatavizulacesteia, care va fi transmis întermen
de celmult 30 de zile de la solicitare.

Independenţa operaţională constă în rolul ce
revine băncii centrale a României în formularea şi
implementarea politicii monetare, respectiv în
posibilitatea de a utiliza proceduri şi instrumente
specifice pentru operaţiuni de piaţa monetară şi de
creditare a instituţiilor de credit, precum şi
mecanismul rezervelor minime obligatorii
(Săuleanu, Smarandache, Dodocioiu, 2011, p. 29).

Independenţa membrilor Consiliului de
administraţie este reflectată, pe de o parte, de
modalitatea lor de desemnare, iar, pe de altă parte,
de seria de incompatibilităţi speciale impuse
acestora, concretizate, spre exemplu, în interzicerea
de a deţine funcţia de parlamentar sau de a face
parte din administraţia publică sau din autoritatea

judecătorească (art. 34 alin. 1 din Legea nr.
312/2004). Conducerea executivă a Băncii
Naţionale a României, în cadrul Comitetului de
Politică Monetară şi a Comitetului de
Supraveghere, se exercită de către guvernator,
prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori,
în condiţiile stabilite prin regulamentul intern,
aprobat de consiliul de administraţie. Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a României este
compus din 9 membri: un preşedinte, care este şi
guvernator al B.N.R.;un vicepreşedinte, care este şi
prim-viceguvernator; 7 membri, dintre care 2 sunt
şi viceguvernatori, iar ceilalţi 5 membri nu sunt
salariaţi ai Băncii Naţionale a României (art. 33
alin. 2 din Legea nr. 312/2004). Dacă, sub
auspiciile Legii nr. 34/1991, numirea şi revocarea
membrilor consiliului de administraţie al B.N.R. se
făcea de către Parlamentul României, la propunerea
primului-ministru (art. 44), sub imperiul Legii nr.
101/1998, ca şi al actualei reglementări a Statutului
Băncii Naţionale a României, propunerea de
numire ori revocare se face de către comisiile
permanente de specialitate ale celor două Camere
ale Parlamentului.

În ceea ce priveşte statutul şi regimul juridic
aplicabil personalului B.N.R., altul decât membrii
organului de conducere, salariaţii Băncii Naţionale
a României nu au calitatea de funcţionar public şi
deci, nu le sunt aplicabile dispoziţiile Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public,
ci prevederile legislaţiei muncii şi ale propriului
regulament. Astfel, în cazul săvârşirii unei abateri
disciplinare de către un salariat al B.N.R., a cărui
vinovăţie este stabilită în urma desfăşurării
cercetării disciplinare prealabile, acesta va fi
sancţionat disciplinar în condiţiile prevăzute de
Codul muncii şi de regulamentul B.N.R.

Independenţa financiară este reflectată de
existenţa unui buget anual de venituri şi cheltuieli
al Băncii Naţionale a României finanţat din surse
proprii, aprobat de Consiliul său de administraţie şi
verificat, în execuţie, conform practicilor şi
procedurilor controlului şi auditului intern. În
materia capitalului social, aceasta este de
provenienţă publică, respectiv aparţine în întregime
statului (art. 38 din Legea nr. 312/2004).

O altă serie de consecinţe importante ale
recunoaşterii statutului B.N.R. de autoritate
administrativă autonomă privesc natura activităţii
îndeplinite şi a actelor juridice adoptate de banca
centrală.

Referitor la natura activităţii îndeplinite, având
în vedere că autorităţile administrative
independente sunt persoane juridice de drept public
care acţionează în numele şi pe seama statului
(Gîrleşteanu&Bischin, 2007, p. 174), B.N.R.
exercită, în principiu, competenţe specifice de tip
administrativ, de executare sau punere în executare
a legilor, dar poate exercita şi alte tipuri de
competenţe, precum aceea de a asigura buna
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funcţionare a serviciilor instituite în cadrul său
(spre exemplu, Oficiului Central de Plăţi şi
Decontări Bancare). Domeniul de aplicare al legilor
executate sau puse în executare este, însă, de strictă
specializare, şi anume domeniul bancar, domeniu
în care punerea în aplicare este de dorit să fie
realizată de către persoane neutre din punct de
vedere politic, Statutul B.N.R. prevăzând în mod
expres că membrii Consiliului de administraţie nu
pot fi membri ai unui partid politic (art. 34 alin. 1
din Legea nr. 312/2004). Activitatea băncii centrale
este, astfel, scoasă de sub influenţa directă a sferei
politice. Alături de alte instituţii publice cu statut
de autoritate administrativă autonomă  creată prin
lege organică (spre deosebire de cele de rang
constituţional, create prin dispoziţii
constituţionale), ”exercită o competenţă formată
din atribuţii de complementaritate cu Guvernul,
astfel încât nici nu se pot substitui atribuţiilor
Guvernului şi nici nu pot decide ignorând ceea ce
Guvernul a stabilit pentru domeniul respectiv. Fără
a se afla sub tutela Guvernului, autorităţile
administrative autonome cu statut legal nu pot să
acţioneze în afara cadrului creat de Guvern prin
ordonanţele şi hotărârile cu caracter normativ pe
care acesta le adoptă” (Vedinaş, 2010, p. 366).

În ceea ce priveşte actele adoptate de B.N.R.,
acestea sunt, în general, acte de natură
administrativă a căror legalitate este controlată de
puterea judecătorească. Banca centrală beneficiază,
însă, şi de o putere de reglementare în domeniul
propriu de activitate, actele normative adoptate
fiind supuse publicării în Monitorul Oficial. În
lumina tuturor consideraţiilor de mai sus, trebuie
subliniat faptul că B.N.R. are atât competenţa de a
emite acte normative în domeniul raporturilor de
drept bancar, dar şi competenţa, în baza relaţiilor
sale de colaborare cu autorităţile publice centrale,
de a-şi da avizul privind reglementările din
sistemul bancar. Astfel, orice proiect de act
normativ al acestor autorităţi, care priveşte
domeniile în care Banca Naţională a României are
atribuţii, va fi adoptat numai după ce în prealabil s-
a solicitat avizul băncii centrale, care va fi transmis
în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare (art.
3 alin. 2 din Legea nr. 312/2004).

Banca Naţională a României poartă
răspunderea supravegherii în ansamblu a sistemului
bancar român, precum şi a activităţii desfăşurate de
instituţiile de credit. Elaborarea legislaţiei
secundare în domeniul bancar şi valutar, precum şi
supravegherea implementării acesteia sunt
încredinţate BNR şi Ministerului Finanţelor
Publice. În acest context, o parte semnificativă a
reglementărilor în domeniul bancar sunt elaborate
de banca centrală, în această categorie intrând
normele privind adecvarea capitalului,
managementul riscului, conduita profesională,
autorizarea şi deţinerea de participaţii în capitalul
băncilor etc.În domeniul valutar, actele

administrative normative ale băncii centrale
privesc, în principal: autorizarea şi retragerea
autorizaţiei de a efectua tranzacţii valutare, precum
şi supravegherea persoanelor care au obţinut
autorizaţia de a efectua tranzacţii valutare;
stabilirea de plafoane şi alte limite pentru deţinerea
de active externe şi operaţiuni cu acestea, pentru
persoane juridice şi fizice; stabilirea plafonului şi a
condiţiilor îndatorării externe a persoanelor juridice
şi fizice care intră sub incidenţa regimului valutar.
Un astfel de exemplu este Regulamentul nr. 4
privind regimul valutar, publicat în Monitorul
Oficial nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, republicat în Monitorul
Oficial nr. 616 din 6 septembrie 2007. Totodată, pe
lângă atribuţia principală de a asigura stabilitatea
sistemului financiar şi a instituţiilor de credit care îl
compun, Banca Naţională a României îndeplineşte,
în acelaşi timp, şi rolul de autoritate
antimonopolistă în domeniul bancar.
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