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Taxa pe active bancare, aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finanțare și
înasprirea considerabila a regimului sancționator în cazul legislației protecției
consumatorilor, vor impacta serios domeniul financiar-bancar. Amenințarile,
punctate și explicate de avocați de top și specialiști din interiorul instituțiilor de
credit

Ultimele luni au fost marcate de o serie de schimbari la nivelul legislației naționale, schimbari cu impact
major în economie. Unul dintre sectoarele vizate de aceste modificari este cel bancar. Portalul BizLawyer a
solicitat opiniile unor avocați de top din România, dar și pe cele ale unor specialiști care conduc
departamentele juridice ale unor instituții bancare pentru a vedea cum se simte pulsul în industria de
Banking & Finance.
Toți experții consultați de BizLawyer considera ca instituțiile bancare vor avea de trecut anul acesta o multitudine
pe provocari venite din mai multe direcții.
Adrian Catalin Bulboaca, Managing Partner al firmei Bulboaca & Asociații SCA, structureaza factorii cu
influența majora asupra activitaților de creditare în doua categorii mari. În prima grupa intra factorii externi
bancilor, iar aici avocatul include întreg contextul economic și geopolitic intern și internațional, dar și perspectiva
unei crize economice mondiale.
Cea de a doua grupa aparține factorilor interni, reprezentați de preocuparile profesionale în a asigura echilibrul
intern între, pe de o parte, apetitul de finanțare de noi proiecte, ca sursa de venit și câștigare de noi cote de piața și,
pe de alta parte, asumarea riscurilor aferente noilor proiecte, raportat la care persista o poziție, în genere,
conservatoare. “Citând un bun prieten bancher, și fara intenția de a generaliza la nivelul întregului sistem bancar,
„banca noastra finanțeaza companii care nu au nevoie de bani”. În termeni simpli, disponibilitatea asumarii
riscurilor tinde spre zero”, nuanțeaza Adrian Catalin Bulboaca.
Citește și
► Prudența, cuvântul de ordine în banci. Se discuta strategii prin raportare la noul context, iar acționarii
bancilor cer explicații conducerilor executive. Și clienții împrumutați sunt preocupați de efectul noilor taxe

Taxe, provizioane, legi controversate
La rândul sau, Alexandra Smedoiu, Partener Deloitte Tax, face trimitere la contextul internațional care anunța o
încetinire a creșterii economice și o reluare a puseului inflaționist.
“În aceste condiții, este de așteptat ca ratele de dobânda sa creasca ușor, punând presiune pe costurile de finanțare
ale populației și ale firmelor. Apoi, în particular, în România, sunt mai mulți factori care afecteaza performanța
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sistemului bancar în anul 2019. În primul rând, taxele suplimentare care se vor aplica bancilor – și vorbim în
principal de taxa pe activele bancare – vor crește costul finanțarii. La aceasta creștere, se adauga un apetit scazut al
populației și al firmelor pentru creditare. Din acest motiv credem ca parțial costul taxei bancare va fi suportat și de
catre sistem”, explica specialistul.
De asemenea, spirala inflaționista în care ne aflam și care are mai multe cauze va pune și mai multa presiune pe
costurile de creditare. “Pe lânga taxa pe activele bancare, sunt și alte inițiative care vor afecta modul de operare a
sistemului bancar. Printre acestea, amintim o potențiala modificare a regimului fiscal privind provizioanele ca
urmare a aplicarii regulilor prudențiale și contabile care guverneaza bancile (în principal, standardele
internaționale de raportare financiara). Daca provizioanele nu vor mai fi integral deductibile, bancile vor fi forțate
sa suporte și mai multe costuri”, arata Alexandra Smedoiu.
“Tot în zona tendințelor de reglementare, bancile și-au manifestat în repetate rânduri îngrijorarea privind posibila
adoptare a pachetului de legi controversate ale senatorului Daniel Zamfir. Ramâne de vazut care va fi soarta
acestor inițiative dupa pronunțarea Curții Constituționale”, subliniaza Andrei Burz-Pînzaru, Managing Partner
Reff și Asociații.
„Bancile au intrat și în vizorul ANPC, care în ianuarie 2019 a demarat un proces de actualizare a legislației privind
protecția consumatorilor, printre altele, înasprind semnificativ regimul sancționator pentru încalcarea unor norme
din domeniul protecției consumatorilor. Nivelul sancțiunilor, în cazul in care modificarile legislative vor intra în
vigoare, instituie un grad de risc extrem de ridicat pentru banci, fiind vorba de amenzi care pot atinge câteva
procente din cifra de afaceri a acestora, aducând riscurile din sfera protecției consumatorului în același grad de risc
(prin prisma magnitudinii) cu riscurile aferente legislației privind concurența. Ramâne de vazut în ce masura vor
putea instituțiile bancare sa internalizeze aceste șocuri în 2019”, completeaza Andreea Șerban, Managing
Associate Reff și Asociații.

Totul trebuie analizat într-un context sistemic mai larg

Monia Dobrescu, Partener Mușat & Asociații și coordonator al ariei de practica Banking & Finance, nu crede ca
se poate vorbi de o ierarhizare a factorilor de risc ce vizeaza sectorul bancar în 2019. Toate aceste vulnerabilitați
care exista nu ar trebui privite separat, ci analizate într-un context sistemic mai larg, în care sunt interconectate.
“Cu toate acestea, nu poate fi negat impactul pe care tendințele legislative actuale îl au asupra mediului de afaceri.
Sigur, aici nu ne referim exclusiv la OUG 114/2018, care reprezinta doar un vârf al icebergului, ci și la proiectele
normative care privesc modificari în domeniul contractelor de credit pentru consumatori sau la întârzierea în
implementarea unor directive europene de importanța majora, precum directivele privind spalarea banilor sau cele
care vizeaza sectorul serviciilor de plata”, precizeaza expertul Mușat & Asociații.
De asemenea, negocierile în curs pentru Brexit reprezinta atât o vulnerabilitate, cât și o oportunitate pentru sectorul
bancar. Monia Dobrescu amintește ca exista un numar mare de companii cu sediul în Regatul Unit al Marii
Britanii care au fost nevoite sa își reconsidere structurile și chiar strategiile de business. ”În funcție de deciziile de
afaceri ale acestora vom asista pe de o parte la un flux de companii ce vor urmari sa se relocheze în alte State
Membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, și altele care se vor vedea nevoite sa își înceteze afacerile pe
plan local din cauza cerințelor legislative incidente”, subliniaza avocatul.
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“În acest moment, principalul act normativ care are un impact direct asupra activitații bancilor este OUG 114/2018
care introduce taxa pe activele financiare. Deloitte a realizat un studiu privind aplicarea unei taxe similare în alte
state UE și a constatat ca numai Polonia și Ungaria impun o taxa pe active cu scopul de a atrage fonduri la
bugetele publice. Pe lânga lipsa motivației economice, nivelul taxei din România este de câteva ori mai mare decât
în aceste state, prin urmare impactul sau poate fi unul puternic anti-concurențial, putând determina închiderea unor
banci medii și mici care nu pot suporta nivelul taxei.”
Alexandra Smedoiu, Partener Deloitte Tax

Provocarile sectorului bancar, vazute din interior
Cum se vad toate aceste vulnerabilitați din interiorul instituțiilor bancare am aflat de la Florentin Ispas,
managerul departamentului juridic din cadrul Grupului TBI.
Expertul este de parere ca principalele vulnerabilitați de care bancile trebuie sa țina cont în 2019 ar putea fi legate
de riscurile generate de condițiile economice, impredictibilitatea politicilor fiscale (inclusiv OUG nr.114/2018) în
contextul unui an electoral cu alegeri europarlamentare și prezidențiale, unele incertitudinile geopolitice (Brexit).
De asemenea, exista și riscurile legate de sistemele informatice și de atacurile cibernetice în contextul dezvoltarii
accelerate din domeniului digitalizarii.
“Inițiativele legislative privind introducerea unei taxe pe active bancare, aprobarea unui pachet de legi restrictive
pentru finanțare, precum și înasprirea considerabila a regimului sancționator în cazul legislației protecției
consumatorilor, sunt principalele categorii de acte normative care vor impacta serios domeniul financiar-bancar în
urmatoarea perioada”, puncteaza Florentin Ispas.
Reprezentantul Grupului TBI amintește ca prin modificarile survenite în noiembrie 2018 la Regulamentul
nr.17/2012 privind unele condiții de creditare, nivelul maxim al gradului de îndatorare a fost stabilit la 40% din
venitul net la creditele în lei și la 20% la cele în valuta. Gradul total de îndatorare se determina conform noilor
prevederi aplicabile din ianuarie 2019 ca pondere a obligațiilor totale lunare de plata raportate la venitul net lunar.
Rata maxima de îndatorare este majorata cu cinci puncte procentuale pentru creditele aferente achiziționarii primei
locuințe ce urmeaza a fi ocupata de debitor.
“Prin modificarile survenite în decembrie 2018 la OG nr.13/2011 privind dobânda legala remuneratorie și
penalizatoare pentru obligații banești se introduc plafoane maxime ale DAE pentru creditele acordate inclusiv de
instituțiile de credit, astfel încât aceastea nu pot depași: 18% în cazul creditelor de consum, mai mult de trei puncte
procentuale, în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare, 50% în cazul creditelor, împrumuturilor sau al oricaror
alte forme de finanțare a consumatorilor, a caror valoare în lei la data contractarii sau a perfectarii contractelor, nu
depașește echivalentul sumei de 3.000 de euro. Se prevede de asemenea, ca pentru echilibrarea riscurilor
contractuale, noile prevederi se aplica și contractelor aflate în derulare la data intrarii sale în vigoare, pentru care
este îndeplinita condiția privind impreviziunea, chestiune neclara și care va crea un nou val de confuzii în rândul
consumatorilor”, mai spune Florentin Ispas.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.
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Alte modificari legislative cu impact in sectorul bancar
La ora actuala, OUG 114/2018 este actul normativ care a stârnit cele mai mari controverse. Totuși, dupa cum se
observa, exista multe alte schimbari legislative cu un imact semnificativ în sectorul bancar.
“Dupa cum spuneam, OUG 114/2018 a stârnit, probabil, cele mai multe controverse, având urmari economice, cel
puțin aparent, mai ușor intuibile. Aici vorbim despre introducerea taxei pe active financiare, care va fi calculata
prin raportare la depașirea de catre media trimestriala ROBOR a pragului de referința de 2%. Cu toate acestea,
exista și alte proiecte normative care aduc noutați în sectorul bancar. Ar fi de amintit inițiativele de modificare a
legislației din domeniul contractelor de credit pentru consumatori. Ne așteptam, de asemenea, sa existe și progrese
în implementarea directivelor europene, cum ar fi cele privind serviciile de plata, prevenirea și combaterea spalarii
banilor și finanțarii terorismului sau piețele de instrumente financiare”, apreciaza Monia Dobrescu.
La rândul sau, Florentin Ispas nominalizeaza modificarile intervenite la Ordonanța Guvernului nr. 51/1997
privind operațiunile de leasing și societațile de leasing. Prin aceste modificari se introduce practic posibilitatea
„darii în plata" a obiectului contractat în leasing, dupa neplata a doua rate consecutive, calculate de la scadența
prevazuta în contract. “Debitorul va avea opțiunea sa predea autoturismul firmei de leasing platind doar ratele
restante și despagubiri care nu pot cuprinde decât daune moratorii și sume reprezentând actualizarea cu rata
inflației a ratelor neacoperite pâna la data rezilierii contractului și a luarii în posesie a bunului. Aceste despagubiri
nu vor putea depași 50% din totalul ratelor restante. Oricine va avea astfel posibilitatea de a renunța la bunul luat
în leasing dupa doua luni de neplata a ratelor și va plati doar aceste rate plus despagubiri de cel mult 50% din
aceasta suma, fara a mai putea fi urmarit pentru vreo datorie. În plus, prin modificarile propuse, contractul de
leasing urmeaza a-și pierde calitatea de titlu executoriu pe care îl deține în prezent, ceea ce presupune ca
executarea silita nu mai poate fi începuta doar pe baza cererii formulate de societatea de leasing, ci finanțatorul va
fi obligat sa mearga în instanța pentru a obține acest titlu”, detaliaza juristul TBI.
De asemenea, modificarile intervenite în decembrie 2018 la OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului produc consecințe importante. În primul rând, contractele de credit încheiate cu consumatorii
își pierd, de asemenea, titlul executoriu pe care îl dețineau anterior, iar executarea silita nu mai poate fi începuta
doar pe baza cererii formulate de banca, ci aceasta va fi obligata sa mearga în instanța pentru a obține acest titlu. În
plus, daca în contractul dintre parți sunt prevazute penalitați de întârziere, dobânzi sau alte obligații de plata
accesorii, aceste daune-interese nu vor putea depași 50% din suma reprezentând ratele restante la data rezilierii.
“Print-un proiect de OUG aparut în ianuarie 2019, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor
pregatește un set de masuri foarte dure pentru încalcarea legislației privind protecția consumatorilor, înlocuind
practic pragurile de amenzi actuale cu amenzi raportate procentual la cifra de afaceri. În cazul bancilor, acestea ar
putea fi amendate cu pâna la 5% din cifra de afaceri, daca în contractele încheiate cu clienții exista clauze abuzive.
În plus, orice instituție bancara care include în documente una sau mai multe astfel de clauze va fi obligata sa
modifice absolut toate contractele de credit”, amintește Florentin Ispas.

Efecte în lanț
Toate aceste schimbari legislative vor produce efecte importante la nivelul întregii economii.
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Planurile de afaceri ale instituțiilor financiare vor suferi ajustari semnificative. Adrian Catalin Bulboaca indica în
acest sens reduceri de personal, reducerea portofoliului de credit nou acordate de bancile locale, creșterea ponderii
finanțarilor acordate de bancile mama precum și a celor fara prezența în România, apariția unor forme alternative
de finanțare.
Și Florentin Ispas este de parere ca toate modificarile pe care le-a enunțat mai sus nu vor contribui cu siguranța la
stabilitate sau dezvoltare, mai degraba vor grabi instalarea unei mediu cel puțin instabil prin deprecierea cursului
care deja este vizibila, scaderea pieței imobiliare, distrugerea de locuri de munca, diminuarea și scumpirea
finanțarii.
”În cazul contractelor de leasing încheiate cu consumatorii, precum și al contractelor de credit încheiate de banci
cu consumatorii, pierderea calitații de titlu executoriu a acestor contracte va determna fie o supraîncarcare a
instanțelor generata de cererile finanțatorilor pentru obținerea titlurilor execturorii, fie o creștere a costurilor cu
serviciile notariale (autentificarea acestor tipuri de contracte) pentru a le menține calitatea de titlu executoriu,
costuri ce vor fi puse, în cele din urma, tot în sarcina clienților”, susține Florentin Ispas.

„În acest moment, cel puțin trei dintre modificarile legislative amintite au fost atacate pentru neconstituționalitate,
existând unele speranțe legate de aceasta procedura. Principalele preocupari ale liderilor grupului TBI în acest
moment sunt în direcția simularii tuturor scenariilor posibile pentru aplicarea OUG 114/2018. Lipsa unor norme
metodologice de aplicare a prevederilor noii ordonanțe care sa clarifice cel puțin o parte din multele aspecte
necunoscute, ne determina la prudența și luarea în considerare a tuturor variantelor posibile de aplicare.”
Florentin Ispas, managerul departamentului juridic din cadrul Grupului TBI

“Este posibil sa existe o anumita reticența din partea instituțiilor bancare. Cu siguranța tot contextul economic este
în masura sa atraga o prioritizare și mai atenta în alocarea resurselor. În ceea ce privește conformarea cu noutațile
legislative de la nivel european, instituțiile bancare au facut deja pași pentru a se pune la punct cu cerințele unor
astfel de acte. Concluzionând, anul 2019 ramâne foarte interesant din prisma urmaririi strategiilor pe care bancile
le vor aborda.”
Monia Dobrescu, Partener Mușat & Asociații

“Este clar ca aceste masuri, introduse fara consultare prealabila cu mediul de afaceri și fara o analiza de impact, au
zdruncinat semnificativ încrederea investitorilor în economie. Acționarii bancilor, pe buna dreptate, cer
conducerilor executive explicații privind modul în care instituția financiara va suporta aceste costuri suplimentare,
uneori mai mare decât profitul anual realizat. Este o situație nemaiîntâlnita și care a generat deja reacții din partea
câtorva instituții care au anunțat ca vor opri investițiile și chiar vor fi nevoite sa faca disponibilizari.”
Alexandra Smedoiu, Partener Deloitte Tax

„Deși în România vânzarea portofoliilor neperformante a fost o strategie folosita cu succes în ultimii ani, începând
cu anul 2018, în contextul unor modificari și propuneri legislative defavorabile, volumul tranzacțiilor cu credite
neperformante s-a redus în mod drastic. Cu atât mai mult în cazul în care ar intra în vigoare în anul 2019 și
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pachetul legislativ cunoscut public drept „legile lui Zamfir”, bancile vor fi nevoite sa se orienteze spre alte metode
care sa le ajute sa-și îmbunatațeasca performanța financiara, piața secundara de tranzacționare a creditelor
neperformante acordate consumatorilor urmând a fi practic blocata, cu consecința probabila a creșterii ratelor de
credite neperformante la banci. Ramâne de vazut daca vom asista în continuare la evoluții legislative care
limiteaza acest tip de operațiuni pe plan local sau daca legiuitorul român va înțelege sa armonizeze legislația în
linie cu practica celorlalte state din UE și cu recomandarile Bancii Centrale Europene, care stimuleaza aceasta
piața în scopul asigurarii unui mediu de creditare stabil și sustenabil.”
Andrei Burz-Pînzaru, Partener & Andreea Șerban, Managing Associate - Reff & Asociații

Crește durata colectarii creanțelor de la debitorii rau platnici
Daca toate aceste modificari legislative vor ramâne în forma actuala, vom asista la o încarcare excesiva a
instanțelor. În plus, instituțiile financiare vor întâmpina greutați vor mari în recuperarea restanțelor de la clienții
rau platnici.
“În masura în care contractele de credit, de leasing financiar și de garanție încheiate de banci și IFN-uri cu
consumatorii și-ar pierde calitatea de titlu executoriu, durata colectarii creanțelor de la debitorii rau platnici și
costurile acestei colectari vor crește semnificativ. Din pacate, schema de personal a instanțelor nu se prefigureaza a
fi marita și, deocamdata, nu se are în vedere introducerea unui regim accelerat de obținere în instanța a titlului
executoriu pentru aceste tipuri de contracte. Într-un asemenea scenariu, departamentele de workout ale bancilor și
IFN-urilor vor fi nevoite sa își regândeasca atât strategia de colectare, cât și strategia de finanțare. Pe de alta parte,
ne așteptam ca bancile sa devina mult mai stricte în procesul de acordare de noi finanțari catre consumatori, iar
costul finanțarii ar putea crește (inclusiv în cazul în care spre exemplu contractele de credit s-ar încheia în forma
autentica pentru a reprezenta în continuare titlu executoriu). Ca structura alternativa de finanțare, e posibil sa
vedem un reviriment al leasing-ului imobiliar ca alternativa la creditul „tradițional””, declara Andrei
Burz-Pînzaru.
“Dincolo de impactul negativ asupra costurilor si modelului operațional al bancilor, o astfel de masura ar afecta
negativ și apetitul investitorilor de achiziție a portofoliilor neperformante pe piața locala secundara de
tranzacționare a creditelor (din cauza creșterii costurilor și a duratei colectarii creanțelor de la debitorii
rau-platnici), ceea ce e de natura a cauza o creștere potențiala a ratei creditelor neperformante și posibile presiuni
asupra cerințelor de capitalizare a bancilor. În aceeași ordine de idei, investitorii vor fi descurajați sa cumpere
credite neperformante care apasa bilanțul bancilor românești acordate consumatorilor și în situația în care ar intra
în vigoare legea care dispune limitarea recuperarii creanțelor împotriva consumatorilor la dublul prețului cesiunii
platit bancii de catre investitor. Cu privire la aceasta inițiativa legislativa, merita reținut și faptul ca limitarea nu ar
urma sa se aplice doar în cazul transferurilor de creanțe neperformante catre entitați de recuperare creanțe, ci și în
cazul transferurilor de credite performante catre o alta instituție de credit”, completeaza Andreea Șerban.
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a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în
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Riscul extinderii fenomenului „moral hazard”
Cei doi avocați ai firmei Reff & Asociații atrag atenția ca exista riscul ca o astfel de schimbare legislativa sa
schimbe atitudinea consumatorilor fața de rambursarea creditelor luate, unii dintre aceștia putându-se simți
încurajați sa nu își mai achite datoriile, în speranța ca debitele lor vor fi vândute de catre banca (așa numitul „
moral hazard”).
“Tot în zona trendurilor legislative defavorabile, foarte importante în noul an ar putea fi și noile reglementari care
limiteaza nivelul maxim al DAE, al dobânzilor penalizatoare și practicile de capitalizare a dobânzilor, în principal
în cazul creditelor acordate consumatorilor. Plafonarea nivelului DAE prin noile reglementari ar putea conduce la
schimbari în modelul de business al industriei creditarii. În acest sens ne așteptam ca IFN-urile care practicau
dobânzi peste nivelul pieței sa adapteze în România modele de business din țari învecinate care au reglementat
astfel de limitari, iar instituțiile de credit care practicau dobânzi în linia pieței sa revizuiasca produsele și serviciile
bancare oferite pentru a se asigura ca acestea ramân profitabile. Având în vedere ca un nivel mai mare de risc nu
va mai putea fi remunerat cu o dobânda peste nivelul maxim al DAE reglementat, executarea silita ar deveni mai
costisitoare, iar cesiunea creditelor se preconizeaza a fi din ce în ce mai greu de realizat, creditarea consumatorilor
cu un grad de risc de neplata ridicat devine o misiune extrem de dificila din punct de vedere economic pentru
banci. Un efect combinat al regulilor propus a fi introduse va fi limitarea plajei de credite retail la consumatorii cu
un profil de risc foarte scazut”, nuanțeaza Andrei Burz-Pînzaru.
Pe de alta parte, ANPC propune printre altele sa se sancționeze cu o amenda de pâna la 5% din cifra de afaceri a
bancii stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, în timp ce în reglementarea în vigoare
amenda variaza între 200 – 1.000 lei.
„O interpretare posibila este ca aceasta amenda se va putea aplica pentru fiecare încalcare (respectiv pentru fiecare
contract încheiat cu un consumator care include o clauza abuziva). Pe de alta parte, chiar daca o asemenea
reglementare ar intra în vigoare, ne așteptam ca aceasta sa aiba un impact negativ mai mic pe termen scurt, pentru
ca în ultimii ani și în lumina jurisprudenței instanțelor în materia clauzelor abuzive industria bancara și-a ajustat
semnificativ practicile comerciale și modelele de contracte”, arata Andreea Șerban.
La rândul sau, Andreea Artenie (foto), Partener Reff și Asociații, atenționeaza ca o alta modificare de impact
propusa este ca, în situația în care constata existența unor clauze abuzive în contractul analizat, instanța de judecata
sa oblige profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și sa elimine
clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activitații profesionale și fara a mai
avea posibilitatea inserarii acestora în cuprinsul noilor contracte pe care urmeaza sa le utilizeze în activitatea
profesionala. “În plus, instanța va dispune și restituirea, în totalitate, catre consumatori, a sumelor percepute în
temeiul unor clauze abuzive. Or, o astfel de reglementare poate ridica numeroase probleme din perspectiva
principiului disponibilitații care guverneaza procesul civil, întrucât obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin
cererile si apararile partilor, fiindu-i interzis judecatorului sa stabileasca dispoziții general obligatorii prin
hotarârea judecatoreasca”, subliniaza Partenerul Reff și Asociații.

Cum se pot apara bancile. Ce spun avocații
În contextul în care intervin schimbari legislative neașteptate, bancile trebuie sa identifice mijloacele necesare
pentru a se putea pune la adapost.
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Adrian Catalin Bulboaca propune un dialog activ cu Banca Naționala a României și reprezentantilor Guvernului
României în scopul gasirii unei cai de mijloc care, pe de o parte, sa asigure satisfacerea obiectivelor de politica
bugetara imediata, pe de alta parte, de susținere, și nu constrângere, a fenomenului de creditare bancara.
„Recomandarea noastra este ca orice eventuala problema sa fie abordata din timp. Sigur, se întâmpla de multe ori
sa fim informați post factum de o eventuala luare în vizor de catre autoritați și este firesc sa fim pregatiți sa
acționam ca atare. În momentul de fața s-ar putea spune și ca OUG 114/2018 și-a facut apariția intempestiv, dar
asta nu face decât sa sporeasca necesitatea și interesul în gasirea unor soluții pentru clienții din sectorul bancar”,
puncteaza Monia Dobrescu.
De asemenea, Andreea Artenie, Partener Reff & Asociații, considera ca, pe plan procedural, actorii din sectorul
bancar pot lua în considerare demersul de contestare a OUG 114/2018. “Deși este vorba despre o ordonanța de
urgența a carei aplicare nu poate fi suspendata ori contestata în mod direct, am identificat totuși anumite remedii
personalizate, susceptibile sa conduca la blocarea masurilor introduse prin OUG 114/2018 și, deci, sa contracareze
impactul defavorabil al acestora”, arata avocatul.

Autoritațile de control sunt cu ochii pe banci
Nu doar schimbarile legislative reprezinta o provocare pentru sectorul bancar, ci și atenta monitorizare de care „se
bucura” din partea autoritaților stratului.
Întotdeauna acest domeniu a atent monitorizat de Consiliul Concurenței, aspect dovedit atât prin aplecarea
autoritații asupra acestuia in rapoartele sale anuale, cât și prin investigațiile de cunoaștere a pieței, precum recenta
Investigație sectoriala pe piața serviciilor bancare de retail.
În plus, Consiliul Concurenței are actualmente în desfașurare doua alte investigații ce privesc potențiale înțelegeri
anticoncurențiale pe piața serviciilor de leasing operațional și pe piața de leasing financiar și a creditului de
consum din România.
“Anticipam, așadar, ca sectorul bancar va continua sa fie „sub radarul” autoritații de concurența, inclusiv din
perspectiva efectelor implementarii OUG 114/2018, dar nu numai. Nu trebuie sa scapam din vedere implementarea
Directivei PSD2 (noua directiva privind serviciile de plata) care își propune sa liberalizeze piața serviciilor de
plata, permițând astfel unor noi actori sa intre pe o piața care pâna acum a fost dominata de instituțiile financiare.
Consiliul Concurenței s-a aratat extrem de interesat de modul în care aceasta directiva se va implementa și efectele
pe care le va genera pe piața”, este de parere Florentina Munteanu (foto), Partener Reff și Asociații.
“S-a creat în momentul de fața aceasta percepție foarte puternica potrivit careia îndeosebi instituțiile bancare au
fost luate în vizor de autoritați. Sigur, în ceea ce ne privește, deși, pe de o parte suntem conștienți ca aceasta stare
poate sa aduca mai multa prudența din partea jucatorilor de pe piața, nu excludem ca ea sa fie însoțita de eventuale
provocari ce țin de relaționarea cu autoritațile. Din punctul acesta de vedere, este cunoscut faptul ca echipa Mușat
și Asociații are resurse solide pentru a asigura asistența pe toate ariile de practica. De asemenea, echipele noastre
de banking și finance, precum și cele de taxe și litigii sunt cunoscute pentru capacitatea lor impresionanta de a
raspunde celor mai mari provocari și de a fi alaturi de clienți în orice moment”, precizeaza și Monia Dobrescu.
Avocații sunt întotdeauna pregatiți sa-și reprezinte clienții pentru a face fața unor astfel de controale. “Suntem
pregatiți sa asistam în cadrul inspecțiilor fiscale clienți care activeaza în sectorul financiar-bancar, precum și clienți
care activeaza în orice alt sector de activitate. Echipele noastre au asistat bancile la cele mai importante tranzacții,
la reorganizari de afaceri și la controale fiscale”, subliniaza Alexandra Smedoiu.
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“Prin colaborarea cu Deloitte Tax și Deloitte Global, Reff și Asociații asigura servicii complete, indiferent de
natura litigiilor pe care clienții le supun atenției noastre. În privința mandatelor primite din partea instituțiilor
bancare, echipa de Litigii din cadrul Reff și Asociații gestioneaza litigii complexe în sectorul financiar-bancar, în
strânsa cooperare cu departamentul de Banking & Finance al societații de avocatura”, completeaza Andreea
Artenie.

Firme de avocatura de top, consultanții bancilor
Avocații care au oferit opinii pe margine acestui subiect activeaza în liga grea a avocaturii de business, având o
vasta experiența pe practica de Banking & Finance.

Adrian Catalin Bulboaca este unul dintre profesioniștii de top din România, iar firma pe care o coordoneaza a
reprezentat atât instituții financiar bancare precum Eximbank România, Alpha Bank, Banca Comerciala Româna,
Citibank, Commerzbank, VTB Europe, Raiffaisen Bank, precum și companii, cea mai reprezentativa fiind
Chimcomplex S.A. în achiziția activelor Oltchim S.A.

De o excelenta reputație se bucura și Monia Dobrescu, iar portofoliul de clienți din domeniul bancar și financiar
al Mușat& Asociații cuprinde atât instituții de credit și instituții financiare nebancare locale și internaționale, cât și
instituții de plata sau fonduri de investiții. “Având în vedere diversitatea portofoliului nostru, și asistența pe care o
acordam variaza de la probleme ce vizeaza dreptul consumatorilor și pâna la aspecte complexe de reglementare din
sfera MiFid II, MiFir sau BASEL III. Fara a putea standardiza sub forma unui „profil” activitatea clienților noștri,
putem spune ca remarcam o importanta aplecare a acestora, chiar și în cazul instituțiilor de credit de tradiție, catre
noile tehnologii și produse financiare din sfera FinTech”, argumenteaza Partenerul Mușat & Asociații.
La rândul sau, Reff și Asociații ocupa o poziție de top în sectorul consultanței pentru entitați din segmentul
financiar/bancar și are o experiența solida în domeniul tranzacțiilor cu credite neperformante, asistând în ultimii 4
ani atât banci, cât și investitori, în tranzacții privind portofolii în valoare nominala agregata de aproximativ 6
miliarde de euro. “Portofoliul de clienti include atat banci cat si investori in portofolii creanțe neperformante.
Chiar și în anul 2018, care, dupa cum menționam, a reprezentat o perioada mai puțin fasta pentru piața secundara a
creanțelor neperformante în România, am asistat Banca Transilvania în vânzarea în tranșe a unui portofoliu de
creanțe în valoare cumulata de peste 300 milioane de Euro și Patria Bank în vânzarea unui portofoliu de creante
neperformante în valoare nominala totala de 502 milioane de lei. Faptul ca, în ciuda cadrului legislativ defavorabil,
s-au încheiat în continuare astfel de proiecte, face dovada ca vânzarea acestor portofolii ramâne unul dintre
instrumentele-cheie aflate la dispoziția bancilor pentru administrarea eficienta a acestor cazuri”, arata Andrei
Burz-Pînzaru și Andreea Șerban.
“Practica de dreptul concurentei din cadrul Reff & Asociații este una matura, cu avocați experimentați în materie
de concurența care asista clienți banci sau instituții financiare non-bancare în aspecte ce țin de conformarea cu
dreptul concurenței precum și în investigații ale Consiliului Concurentei”, completeaza Florentina Munteanu,
Partener Reff și Asociații.
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