
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil 
bancilor na^ionale de dezvoltare din Romania

Senatul adopta prezentui proiect de lege

Art.l,- Prezenta lege reglementeaza cadrul general privind condi^iile pe care 

o banca na^ionala de dezvoltare, trebuie sa le indeplineasca pentru a desfa§ura 

activitate pe teritoriul Romaniei.

Art.2.- (1) in sensul prezentei legi, bancile na^ionale de dezvoltare, 
denumite in continuare band de dezvoltare sunt institu^ii de credit care sunt 
constitute §i care functioneaza ca band, in conformitate cu prevederile Ordonan^ei 
de urgen^a a Guvemului nr.99/2006 privind institu^iile de credit §i adecvarea 

capitalului, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.227/2007, cu 

modificarile §i completMle ulterioare, ale Regulamentului UE nr.575/2013 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerin^ele 

prudenjiale pentru institu^iile de credit §i societa^ile de investi^ii §i de modificare a 

Regulamentului UE nr.648/2012, ale reglementarilor emise de Banca Na^ionala a 

Romaniei in aplicarea acestora, ale prezentei legi, precum §i ale altor acte 

normative aplicabile.
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(2) Bancile de dezvoltare sunt persoane juridice romane constituite 

ca societati pe actiuni ale caror conditii de organizare si flinctionare se stabilesc 

prin actul constitutiv elaborat in conformitate cu prevederile Legii societa^ilor 

nr.31/1990, republicata, cu modific&*ile §i completarile ulterioare, ale Ordonantei 
de urgenta a Guvemului nr.99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
ale prezentei legi.

Art.3.- (1) Bancile de dezvoltare din Rom^ia au ca scop sprijinirea 

antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economica §i regionala in Romania prin 

promovarea investitiilor §i facilitarea accesului la finan^are pentru beneficiarii 
eligibili in acele sectoare in care au fost identificate disfunctionalita^i ale pie^ei 
fmanciare §i decalaje de fman^are, in baza unei analize independente ex-ante, in 

scopul atenuarii §i reducerii lor prin desfa^urarea de activita^i de dezvoltare, in 

conformitate cu legisla^ia Uniunii Europene aplicabila §i cu actul constitutiv al 
fiec^ei banci de dezvoltare.

(2) Banca Najionala a Romaniei nu este |inuta responsabila de 

indeplinirea obiectivelor bancilor de dezvoltare.

Art.4.- (1) Prin hotarare a Guvemului se stabilesc conditiile de organizare 

si functionare ale bancilor de dezvoltare.
(2) B^cile de dezvoltare pot funcliona doar pe baza autoriza^iei 

emise de Banca Na^ionala a Romaniei in conformitate cu prevederile referitoare la 

autorizarea unei institujii de credit cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr.99/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, in Regulamentul UE 

nr.575/2013 §i in reglement^le emise de Banca Na^ionala a Romaniei in aplicarea 

acestora.
(3) in vederea obtinerii aprobarii de constituire a bancilor de 

dezvoltare, documentatia intocmita in conformitate cu prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvemului nr.99/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale 

Regulamentului UE nr.575/2013 §i ale reglementarilor emise de Banca Naponala a 

Romaniei in aplicarea acestora se aproba de Ministeml Finantelor Publice si se 

depune la Banca Nationala a Romaniei.
(4) Prin derogare de la prevederile alin.(3), in vederea obtinerii 

aprobarii de constituire a b^cilor de dezvoltare de la Banca Nationala a Romaniei, 
proiectul actului constitutiv se supune aprobarii prealabile a Guvemului.
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(5) Aprobarea de catre Banca Na^ionala a Romaniei a constituirii 
bancilor de dezvoltare nu garanteaza objinerea autorizatiei de flincponare, aceasta 

indicand dear permisiunea data actionarului de a proceda la constituirea bancilor 

de dezvoltare potrivit dispozi^iilor legale in conformitate cu modalitajile 

prevazute in documenta{ia prezentata.
(6) B^cile de dezvoltare vor avea sediul social ^i, dupa caz, sediul

real pe teritoriul Romaniei.
(7) Denumirea unei banci de dezvoltare este in limba romana.

Art.5.- (1) Bancile de dezvoltare actioneaza in nume si cont propriu, §i 
dupa caz, in nume si cont stat.

(2) Obiectul de activitate al bancilor de dezvoltare se stabileste prin 

actul constitutiv aprobat in conditiile prevazute la art.4, cu respectarea prevederilor 

art. 18 - 20 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.99/2006, cu modificarile §i
completarile ulterioare.

(3) In concordanta cu scopul lor definit potnvit prezentei legi,
b&icile de dezvoltare pot desfasura activitatile privind flimizarea de servicii 
fmanciare, de consultanta si de asistenta tehnica, in limita obiectului de activitate 

autorizat.
(4) Bancile de dezvoltare implementeaza si/sau administreaza 

instrumente fmanciare fmantate din fondurile Uniunii Europene.
(5) Bancile de dezvoltare pot acorda si alte finantari in cadrul 

initiativelor de investitii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investitii cofmantate 

de Grupul B^cii Europene de Investitii sau de alte institutii fmanciare 

intemationale.
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(6) Conturile curente ale beneficiarilor eligibili defmiti conform 

prevederilor art.6 alin.(l) ai bancilor de dezvoltare, deschise la acestea, sunt 
considerate depozite.

(7) B^cile de dezvoltare nu atrag depozite de la persoane fizice.
(8) Activitatile desfasurate de bancile de dezvoltare se vor efectua 

cu respectarea legislatiei in materie de ajutor de stat.
(9) Banca Nationala a Romaniei nu este tinuta responsabila in ceea

ce prive§te respectarea de catre b^cile de dezvoltare a legislatiei in materie de 

ajutor de stat.
(10) In desfasurarea activitatilor lor, b^cile de dezvoltare 

functioneaza in baza principiilor de transparenta, independenta, neutralitate 

concurentiala, profitabilitate, eficienta, compatibilitate cu piata ajutorului de stat, si 
a celor mai bune practici bancare in domeniu.
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(11) Bancile de dezvoltare acorda finantare in conditii de piata si nu 

trebuie sa concureze cu institutiile de credit, ci sa actioneze complementar cu 

acestea in scopul remedierii deficitului de finantare si disfunctionalitatilor pietei 
fmanciare.

(12) In desfasurarea activitatilor lor, bancile de dezvoltare actioneaza 

in mod direct §i/sau prin intermediul institu^iilor de credit, al investitorilor privati 
sau al altor intermediari fmanciari din sectorul privat.

(13) Bancile de dezvoltare nu pot finanta direct sau indirect niciun 

partid politic sau campanie electorala.

Art.6.- (1) Bancile de dezvoltare ofera produse financiar-bancare unor 

categorii Jinta de beneficiari eligibili, printre care:
a) intreprinderi mici §i mijlocii, inclusiv microintreprinderi, 

companii start-up §i intreprinderi mici ^i mijlocii inovatoare;
b) unita^i administrativ-teritoriale, companii de utilitati publice 

aflate in subordinea unitajilor administrativ - teritoriale;
c) companii de stat;
d) organiza^ii non-guvemamentale;
e) universita^i, institute de cercetare-dezvoltare, entita^i publice 

socio-culturale, alte entitaji similare, intreprinderi sociale.
(2) B^cile de dezvoltare sprijina beneficiarii eligibili prin produse,

care pot include:
a) imprumuturi;
b) garantii;
c) investitii de capital de tip actiuni si participatii.

(3) in desfasurarea activitafii, bancile de dezvoltare se vor 

concentra pe domenii si activitati tinta, cum ar fi:
a) activitatea economica desfasurata de intreprinderile mici si

mijlocii;
b) domenii si activitafi finanfate din fonduri europene;
c) cercetare, dezvoltare si inovare;
d) agricultura;

e) proiecte mari de infrastructura care contribuie la dezvoltarea
regionala si nafionala;

f) investifii strategice.
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Art.7.- (1) Handle de dezvoltare sunt de^inute in intregime, in mod direct 
pe toata durata de func^ionare, de catre statul roman, prin Ministerul Finantelor 

Publice.
(2) indeplinirea de catre statul roman, prin Ministerul Finan^elor 

Publice, a criteriilor pentru ac|ionari prev^ute la art.26 alin.(l) din Ordonan^a de 

urgenta a Guvemului nr.99/2006, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, este 

prezumata.
(3) Persoana/persoanele desemnate sa reprezinte Ministerul 

Finantelor Publice in rela^ia cu Banca Na^ionala a Romaniei pe parcursul 
instrumentarii cererii de autorizare se stabilesc prin ordin al ministrului fman^elor 

publice.

Art.8.- (1) Capitalul social al fiecarei band de dezvoltare necesar 

desfa^urarii activitatii in condijiile prev^ute de Ordonan^a de urgen^a a 

Guvemului nr.99/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, de Regulamentul 
(UE) nr.575/2013 §i de reglementarile emise de Banca Na^ionala a Romaniei in 

aplicarea acestora se asigura din bugetul de stat §i/sau din veniturile rezultate din 

privatizare inregistrate in contul Trezoreriei Statului,
(2) In vederea capitalizarii, statul roman, prin Ministerul Finanjelor 

Publice, poate acorda fmanlari, din sursele prevazute la alin. (1), unei b^ci de 

dezvoltare prin instmmente ce indeplinesc condijiile prev^ute in Capitolele 3 

§i 4 din Titlul I, Partea a Il-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(3) Guvemul Romaniei aproba prin hot^are de Guvem sumele 

pentm constituirea sau majorarea capitalului social, precum §i condiliile de 

fmanjare prin instmmentele de tipul celor prevazute la alin.(2).
(4) Cheltuielile cu taxele §i tarifele necesare infiinlarii fiecarei 

banci de dezvoltare se suporta din bugetul Ministemlui Finantelor Publice si se 

stabilesc prin hotararea Guvemului prevazuta la art.4 alin.(l).
(5) Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, se obliga sa 

asigure sumele necesare majormi de capital social al fiecarei banci de dezvoltare, 
ca urmare a solicitarii Bancii Nationale a Romaniei in contextul analizelor demlate 

in procesul de autorizare sau pe parcursul procesului de supraveghere, precum §i 
pentm sustinerea ^i dezvoltarea activitatii fiecarei banci de dezvoltare §i pentm 

respectarea cerintelor pmdenjiale din bugetul de stat §i/sau din veniturile rezultate 

din privatizare inregistrate in contul Trezoreriei Statului.
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Art9.- (1) Statul roman, prin Ministerul Finan^elor Publice, in calitate de 

ac^ionar unic al fiecarei hand de dezvoltare se obliga sa garanteze integral 
obligajiile bancilor de dezvoltare rezultate din desfa§urarea activita|ilor specifice.

(2) in aplicarea prevederilor alin.(l), prin hotarare a Guvemului se
stabilesc urmatoarele:

a) condijiile generale de garantare a obligajiilor bancilor de
dezvoltare;

b) modalitatea de alocare a sumei de plata a garan^iei, astfel 
incat totdeauna sumele garantate in perioadele anterioare §i pentru care banca de 

dezvoltare are obliga^ii restante sa fie acoperite;
c) mecanismul de plata in contul acestora, implementat fie prin 

majorarea capitalului social §i/sau prin preluarea la datoria publica in vederea 

asigurarii fondurilor proprii necesare desfa§urarii activita^ilor specifice fiec^ei 
banci de dezvoltare.

(3) Garan{ia statului, prin Ministerul Finantelor Publice, este 

necondi{ionata, irevocabila §i executabila la prima cerere.

ArtlO.-(l) Fara a aduce atingere prevederilor Ordonan|ei de urgenja a 

Guvemului nr.99/2006 

reglement^ilor emise de Banca Na|ionala a Romaniei in aplicarea acesteia, 
sistemul de administrare al bancilor de dezvoltare se stabile§te prin actul 
constitutiv al acestora.

modiflcarile §i completarile ulterioare, si alecu

(2) Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale 

fiecarei banci de dezvoltare se stabile§te prin hotararea Guvemului prevazuta la 

art.4 alin.(l).
(3) Membrii organelor de conducere ale bancilor de dezvoltare 

trebuie sa respecte cerintele de adecvare prevazute de Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr.99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de 

reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acesteia.
(4) Membrii organelor de conducere ale b^cilor de dezvoltare i§i 

exercita atributiile in mod independent, cu loialitate, diligen^a §i respectand 

obiectivele §i strategia stabilita de adunarea generala a ac^ionarilor a fiecarei b^ci 

de dezvoltare.
(5) Membrii organelor de conducere, funcponarii personalul 

fiec^-ei b^ci de dezvoltare sunt persoane apolitice, orice activitate avand caracter 

politic fiind incompatibila cu statutul acestora.
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(6) Deciziile privind managementui activelor si pasivelor bancilor 

de dezvoltare se iau de catre organele de conducere ale acestora, pe baze 

comerciale, in conditiile legii si ale actnlui constitutiv, fara implicarea sau acordul 
Ministerului Finantelor Publice in calitate de actionar unic al fiecfei band de

> 9

dezvoltare sau al oricarei alte autoritati sau institutii publice, cu exceptia Bancii 
Nationale a Romaniei in exercitarea prerogativelor de autoritate competenta pe 

linia supravegherii prudentiale.
(7) Deciziile privind politica bancara trebuie sa se bazeze doar pe 

considerente economice, analiza impar{iala a acestora fiind primordiala in 

realizarea scopului §i activitatii fiecarei b^ci de dezvoltare.

Art.ll,-(1) In scopul desfasurarii activitatilor necesare obtinerii aprobarii 
de constituire si autorizare a functionarii institutiei de credit de la Banca Nationals 

a Romaniei de catre fiecare banca de dezvoltare, primii membri ai organelor 

statutare se nominalizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin ordin al 
ministrului finantelor publice si pana la inmatricularea b^cii de dezvoltare la 

Registrul Comer{ului nu sunt remuneraji.
(2) MandatuI primilor membri ai organelor statutare incepe la data 

inmatricularii la Registrul Comerjului a fiecarei banci de dezvoltare.

Art.l2.-(1) Sursele de fman^are necesare pentru derularea activitatilor 

desfa§urate de bancile de dezvoltare sunt:
a) comisioane, dobanzi si tarife rezultate din prestarea 

activitatilor specifice si suportate de catre beneficiarii eligibili ai bancilor de 

dezvoltare;
b) fonduri contractate de pe pie^ele financiare interna si

intemationale;
c) fonduri de la institutii financiare intemationale;
d) fonduri incredintate pe baza de mandat de autoritati ale

administratiei publice;
e) fonduri de la bugetul de stat;
f) imprumuturi subordonate acordate de statul roman;
g) alte surse de finantare, stabilite prin hot^are a Guvemului, 

cu reglementarea modalitatilor de utilizare.
(2) Bancile de dezvoltare pot atrage fmantari rambursabile prin 

imprumuturi contractate pe baze bilaterale §i prin emiterea de obligatiuni pe pietele 

financiare catre investitori institutionali.
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(3) Bancile de dezvoltare pot plasa lichiditatile disponibile in titluri 
de stat, precum §i in alte instrumente ale piejei monetare §i instrumente fmanciare, 
in conditiile legii.

(4) Modul de repartizare a profitului de suportare a pierderilor al 
fiec^ei band de dezvoltare se stabile§te prin hotararea Guvemului prev^uta la 

art.4 alin.(l).

Artl3.-Banca Na^ionala a Romaniei nu are alte competence in privinja 

b^cilor de dezvoltare in afara celor conferite de legislaCia aplicabila institutiilor de 

credit.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinta din 9 martie 2020, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatui (2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc

dana.popescu
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