
 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

  

           

 

REGULAMENT 

Nr.....din.......  

de modificare a Regulamentului nr.17/2012 

privind unele condiţii de creditare  

 

 

 

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1), art.45, alin.(1), art.61, art.173
4
,
 
lit.b) şi art.235 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.1, alin.(1) şi ale art.43 şi 44 din Legea nr.93/2009 privind 

instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.62, 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale art.61, alin.(1) din Legea nr.127/2011 privind activitatea de emitere de monedă 

electronică, cu modificările ulterioare, precum şi Recomandările Comitetului European 

pentru Risc Sistemic (CERS) privind creditarea în valută (CERS/2011/1), 

 

în temeiul dispoziţiilor art.420, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr.93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art.186, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr.127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul 

Băncii Naţionale a României, 

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  
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Articol unic – La alineatul (1) al articolului 4 din Regulamentul nr.17/2012 privind unele 

condiții de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 

18.12.2012, se adaugă literele e) și f) cu următorul cuprins: 

 

” e) – operațiunile realizate exclusiv în scopul restructurării creditelor potrivit actelor 

normative ce prevăd acordarea de către stat a unor facilităţi fiscale ori a altor avantaje 

debitorilor; 

   f) - operațiunile realizate exclusiv în scopul conversiei creditelor acordate în valută sau 

indexate la cursul unei valute în credite în monedă națională sau în moneda în care sunt 

denominate sau indexate sursele debitorului pentru rambursarea creditului.” 

  

    

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie  

al Băncii Naţionale a României 

 

MUGUR ISĂRESCU 

 

 

 

 

  


