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SUMMARY
The authors are conducting a research into a highly demanding subject – the legal 

provisions referring to the legal regulations and supervision of credit activity in such 
countries as Germany and Italy. Since Germany and Italy are European Union’s mem-
bers, we will have to also deal with the European Union Law regarding credit activities. 
The study is trying to depict a picture of general legal provisions and to some extent to 
draw some conclusions concerning the way German and Italian legislations are pro-
tecting the fundamental human rights when it refers to credit law and credit relations. 
Finally, we are trying to present some solutions for the Republic of Moldova, in order 
to ensure the financial human rights in our country. We do hope that the Republic of 
Moldova could benefit from the German experience concerning credit operations and 
credit law.

Actualitatea şi necesitatea studiului de 
faţă rezidă în faptul că reglementarea şi 
supravegherea creditară a suscitat mereu 
atenţia autorităţilor competente şi interesul 
publicului larg. Este paradoxal faptul că, de 
cele mai dese ori, atunci când este aborda-
tă problema drepturilor fundamentale ale 
omului, doctrina se referă în mod special 
la drepturile personale, drepturile sociale, 
drepturile politice, fiind trecute cu vederea 
drepturile sale de origine economico-finan-
ciară.

Exemplul Germaniei şi Italiei în materia 
reglementării activităţilor de creditare ne 
oferă un exemplu bun cu referire la faptul 
că drepturile fundamentale ale omului pot 
fi apărate eficient, inclusiv în sfera creditară. 

Totodată, experienţa Germaniei în materia 
reglementării şi supravegherii activităţii de 
creditare poate fi extrem de utilă cazului Re-
publicii Moldova.

Reglementarea operaţiunilor de cre-
ditare în Germania. Sistemul bancar ger-
man se caracterizează prin trei elemente 
principale. În primul rând, instituţiile de 
credit germane au caracter universal, având 
deci capacitatea să ofere o gamă largă de 
servicii financiare, inclusiv servicii de inves-
tiţii. În al doilea rând, există o relaţie strânsă 
între instituţiile de credit şi numeroase soci-
etăţi comerciale (nefinanciare), în sensul că 
instituţiile de credit deţin cote importante 
din capitalul acestora sau chiar controlea-
ză aceste societăţi. În al treilea rând, soci-
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etăţile nefinanciare deţin cote importante 
din capitalul social sau pot chiar controla o 
instituţie de credit, în măsura în care acele 
societăţi îndeplinesc condiţiile de calitate 
a acţionariatului impuse de autoritatea de 
supraveghere a serviciilor financiare (Finan-
zdienstleistungsaufsicht, numită pe scurt Ba-
Fin). [16, p. 10-11]

Cel mai important act normativ în dome-
niul bancar, emis la nivel federal, este KWG 
(Gesetz uber das Kreditwesen), această lege 
datând din 1961, fiind însă modificată ulte-
rior.

Textul actualizat al KWG (republicată 
pe 9 septembrie 1998 (Bundesgesetzblatt – 
BGB1. I.S. 2776) şi modificată prin art. 2 al 
Legii din 1 martie 2011 (publicată în BGB1. 
I S. 288) este disponibil pe site-ul Ministeru-
lui german al justiţiei, la adresa <http://bun-
desrecht.juris.de/kredwg/index.html>. [41]

În afară de dispoziţiile cu caracter gene-
ral ale KWG, există o serie de alte acte nor-
mative care se aplică în domenii speciale 
ca, de exemplu: Hypotekenbankgesetz din 
1998, ce reglementează băncile de credit 
ipotecar; Schiffsbankgesetz din 1933, ce 
reglementează creditul garantat cu ipoteci 
maritime şi Gesetz uber Bausparkassen din 
1972, ce reglementează băncile de eco-
nomisire şi creditare în domeniul locativ, 
numite şi „bănci pentru locuinţe”. Aceste 
norme cu caracter special sunt completate 
de legislaţia aplicabilă tuturor comercianţi-
lor persoane juridice, anume Aktiengesetz 
din 1965, Gesetz betreffend die GmbH din 
1898, Codul comercial din 1897 şi Legea pri-
vind cooperativele din 1994.

Având în vedere caracterul universal 
al serviciilor prestate de băncile germane, 
KWG acoperă atât activităţile bancare de 
bază – acceptarea de depozite şi acordarea 
de credite – cât şi alte activităţi financiare, 
inclusiv servicii de investiţii. În schimb, ad-
ministrarea fondurilor de investiţii presupu-
ne obţinerea unei autorizaţii suplimentare, 

[15, p. 75 şi urm.] reglementate de legea pri-
vind investiţiile (Investmentgesetz) din 2003 
(publicată în BGB1. I.S. 2676 din 15.12.2003).

Activitatea de creditare poate fi des-
făşurată în Germania doar de către bănci, 
în dreptul german neexistând o categorie 
separată de instituţii financiare specializa-
te exclusiv în creditare. Termenul de „ban-
că” este definit de KWG ca reprezentând 
o instituţie de credit autorizată (de către 
BaFin) sau o sucursală a unei instituţii de 
credit, precum şi orice altă entitate pe care 
actele normative o califică ca fiind o „ban-
că.” [41, secţiunea 39] Astfel, potrivit aces-
tui act normativ, o instituţie de credit este 
acea întreprindere care desfăşoară activi-
tăţi bancare în calitate de comerciant (în 
germană, Unternehmen die Bankgeschäfte 
gewerbsmäβig betreiben) sau într-un mod 
organizat specific activităţii comerciale (în 
germană, Unternehmen die Bankgeschäf-
te in einem Umfang betreiben, der einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Ges-
chäftsbetrieb erfordert, [41, secţiunea 1 (1)]). 
Deducem deci că instituţia de credit este 
acea întreprindere ce desfăşoară activităţi 
bancare (inclusiv operaţiuni de creditare) 
cu titlu profesional.

Secţiunea 1(1) din KWG prevede că in-
stituţiile de credit desfăşoară, în principal, 
următoarele activităţi: 

a) acceptarea de depozite sau de alte 
fonduri rambursabile de la public, cu excep-
ţia cazului în care obligaţia de plată rezultă 
din titluri la purtător sau la ordin, indiferent 
dacă se percepe sau nu dobândă; 

b) acordarea de împrumuturi şi asuma-
rea de angajamente de creditare; 

c) cumpărarea de cecuri şi cambii (Wech-
seln); 

d) operaţiuni de comision cu instrumen-
te financiare; 

e) custodia şi administrarea valorilor mo-
biliare ale clienţilor; 

f ) asumarea de angajamente de cumpă-
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rare a creanţelor derivând din credite înain-
tate de scadenţă; 

g) emiterea de garanţii; 
h) operaţiuni cu cecuri de călătorie; 
i) subscriere de valori mobiliare şi 
j) emitere de monedă electronică. 
În plus, o bancă (instituţie de credit) 

poate presta şi servicii de investiţii, acestea 
fiind, de asemenea, definite de KWG – po-
trivit KWG, activităţile de subscriere de va-
lori mobiliare şi operaţiunile de comision cu 
valori mobiliare sunt considerate activităţi 
bancare, nu servicii de investiţii. O entitate 
care doreşte să presteze astfel de servicii, 
dar care nu este autorizată ca instituţie de 
credit, trebuie să obţină o autorizaţie se-
parată ca „instituţie de servicii financiare” 
(Finanzdienstleistungsinstitut). Enumerarea 
din KWG a activităţilor bancare sau a servi-
ciilor de investiţii nu are rolul de a circum-
stanţia capacitatea unei instituţii de credit 
sau a unei instituţii de servicii financiare, ci 
de a identifica acele activităţi pentru care 
este necesară o autorizaţie, în măsura în 
care activitatea se desfăşoară cu titlu profe-
sional. În plus, distincţia dintre instituţiile de 
credit şi instituţiile de servicii financiare este 
puţin importantă, deoarece marea majori-
tate a reglementărilor în materia instituţiilor 
de credit se aplică şi instituţiilor de servicii 
financiare. [16, p. 36]

Remarcăm faptul că activităţile de cre-
ditare sub forma leasing-ului financiar şi 
factoring-ului pot fi desfăşurate de instituţii 
de servicii financiare (Finanzdienstleistung-
sinstituten), supuse reglementării şi supra-
vegherii de către BaFin, ca urmare a intrării 
în vigoare a unui act normativ ce modifică 
KWG (anume, legea bugetară anuală pentru 
anul 2009, adoptată la 28 noiembrie 2008 şi 
intrată în vigoare pe 1 ianuarie 2009 care 
prevede, între altele, şi faptul că aceste insti-
tuţii vor beneficia de scutiri de impozite si-
milare celor aplicabile instituţiilor de credit).

Diferenţele dintre instituţiile de credit 
germane constau în tipologia acţionariatu-

lui şi a clientelei, precum şi a operaţiunilor 
realizate, fără însă ca gama de activităţi des-
făşurate să le fie restricţionată pe cale admi-
nistrativă. Astfel, băncile pot fi: 

a) bănci comerciale private (private 
Geschaftsbanken), care includ aşa-numitele 
„bănci mari” (Grossbanken); bănci regionale 
şi sucursalele băncilor străine (bănci germa-
ne „mari” sunt considerate Deutsche Bank 
AG, Commerzbank AG, Bayerische Hypo- 
und Vereisbank AG şi Dresdner Bank AG.); 

b) băncile de economii (Sparkassen), ca-
sele centrale ale acestora, care se ocupă cu 
operaţiunile de compensare şi decontare 
(Landesbanken-Girozentralen) şi alte bănci 
locale (Landesbanken) şi 

c) cooperativele industriale şi agricole 
(Volksbanken şi Raiffeisenbanken), cu o enti-
tate regională (Genossenschaftliche Zentral-
bank) şi o entitate ce funcţionează la nivel 
naţional (DZ Bank AG Deutsche Zentral-Ge-
nossenschaftsbank). [16, p. 30]

Toate instituţiile de credit şi instituţii-
le de servicii financiare trebuie autorizate 
de BaFin. Cât priveşte instituţiile bancare 
specializate (băncile de credit ipotecar sau 
ipotecă maritimă, băncile pentru locuinţe), 
acestea trebuie să respecte atât dispoziţiile 
generale ale KWG cât şi normele speciale 
din legislaţia specifică ce le reglementează 
activitatea. [16, p. 159]

Autorităţile de reglementare şi su-
praveghere. Cu începere din anul 2002, 
serviciile financiare prestate pe teritoriul 
Germaniei sunt supravegheate de o auto-
ritate nou-creată, numită Finanzdienstleist-
ungsaufsicht (BaFin). Aceasta are rolul de a 
supraveghea activitatea instituţiilor de cre-
dit, instituţiilor de servicii financiare şi soci-
etăţilor de asigurare, precum şi operaţiunile 
cu valori mobiliare. Deşi este o entitate de 
drept public independentă, aceasta este 
supusă supravegherii Ministerului federal 
al finanţelor (Bundesfinanzministerium). [29] 
BaFin se finanţează prin contribuţii şi taxe 
percepute de la instituţiile pe care le supra-
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veghează, nefiind dependentă de bugetul 
federal al Germaniei.

BaFin îşi desfăşoară activitatea în mod 
independent faţă de Banca Centrală a Ger-
maniei (Bundesbank), având însă obligaţia 
de a colabora cu aceasta. BaFin este singura 
autoritate ce poate lua măsuri administrati-
ve (de natura amenzilor, a suspendării acti-
vităţii sau a retragerii autorizaţiei) împotriva 
instituţiilor de credit şi instituţiilor de servi-
cii financiare, pe baza rezultatelor şi conclu-
ziilor formulate de Bundesbank ca urmare a 
procesului de supraveghere continuă. BaFin 
poate desfăşura investigaţii la faţa locului, 
fără a trebui să-şi justifice intervenţia, acesta 
fiind însă un instrument folosit rar în prac-
tică. [16, p. 42] De asemenea, BaFin poate 
solicita convocarea organelor societare ale 
instituţiilor respective, poate cere comple-
tarea ordinii de zi şi poate participa la adu-
nările acelor organe.

Banca Centrală a Germaniei (Bundes-
bank) are sarcina de a supraveghea insti-
tuţiile de credit şi instituţiile de servicii 
financiare în mod continuu, prin analiza 
situaţiilor financiare, a rapoartelor de audit 
şi a rapoartelor periodice, precum şi prin 
evaluarea adecvării capitalului şi a sisteme-
lor de management al riscului. Instituţiile de 
credit şi instituţiile de servicii financiare au 
obligaţia de a face raportări periodice atât 
către BaFin cât şi către Bundesbank, acestea 
din urmă având, de asemenea, dreptul de a 
le solicita informaţii suplimentare. Bundes-
bank realizează supravegherea continuă pe 
baza reglementărilor emise de BaFin, cele 
două instituţii având obligaţia de a se infor-
ma reciproc în vederea îndeplinirii atribuţii-
lor specifice fiecăreia.

Reglementarea operaţiunilor de cre-
ditare în Italia. Din 1936 până la mijlocul 
anilor ’80 ai secolului trecut, sistemul ban-
car italian a fost caracterizat de un nivel 
semnificativ al intervenţiei statului, activită-
ţile ce erau permise diverselor categorii de 
bănci fiind stabilite cu precizie de autorităţi. 

În plus, sistemul bancar era, în general, pri-
vit ca aparţinând mai degrabă sectorului 
public decât economiei libere de piaţă. Ast-
fel, Banca Centrală a Italiei era reticentă în a 
emite autorizaţii pentru bănci noi, ceea ce 
a condus la crearea unei pieţe inflexibile a 
serviciilor bancare. [16, p. 383]

Sistemul bancar a fost reformat prin De-
cretul prezidenţial nr. 350 din 1985, care a 
transpus prima directivă bancară în dreptul 
italian. Noua legislaţie prevedea accesul li-
ber pe piaţa serviciilor bancare, adoptându-
se modelul băncii universale. De asemenea, 
autorităţile italiene au iniţiat un proces de 
reformă care avea ca scop creşterea com-
petitivităţii sectorului bancar naţional, atât 
pe plan intern cât şi la nivel internaţional. 
Principalele acte normative emise în acea 
perioadă au fost Decretul-lege nr. 356/1990 
(Legea „Amato”), Legea nr. 287/1990 (Legea 
antitrust), Decretul-lege nr. 385/1993 [42] 
(Legea bancară), Directiva Ministrului de fi-
nanţe italian din noiembrie 1994 (Directiva 
„Dini”) şi Decretul-lege nr. 153/1999 privind 
fundaţiile bancare (fundaţiile bancare sunt 
entităţi specifice dreptului italian care des-
făşoară activităţi specifice băncilor, fără a 
urmări însă obţinerea de profit).

În prezent, piaţa serviciilor financiare din 
Italia poate fi împărţită în două mari sec-
toare: sectorul bancar (guvernat de legea 
bancară) şi sectorul nebancar (guvernat de 
Legea nr. 58/1998 [43], numită şi „legea fi-
nanciară unică”). [24, p. 385]

Legea bancară stabileşte şi regimul au-
torităţilor de reglementare şi supraveghere 
în domeniul bancar, prevăzând şi puterile 
fiecărei dintre aceste autorităţi, defineşte 
conceptul de autoritate bancară, stabileş-
te procedura de autorizare a băncilor şi 
de aprobare a deţinerilor de acţiuni într-o 
bancă, prevede clasificarea băncilor, despre 
sfera activităţii de supraveghere şi contro-
lul bancar şi încredinţează Băncii Centrale 
a Italiei sarcina de a detalia normele apli-
cabile în domeniu, introduce conceptul de 
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grupuri bancare, stabileşte regulile privind 
insolvenţa, dizolvarea şi lichidarea bănci-
lor, reglementează protecţia deponenţilor, 
reglementează activităţile intermediarilor 
financiari (intermediari finanziari), regle-
mentează instituţiile emitente de monedă 
electronică, stabileşte anumite norme de 
conduită profesională, reglementează cre-
ditul pentru consum şi stabileşte sancţiuni 
de ordin administrativ şi penal în cazul în-
călcării obligaţiilor stabilite de legislaţia 
bancară.

În afara dispoziţiilor din legea bancară, 
băncile care doresc să presteze servicii de 
investiţii trebuie să respecte şi prevederi-
le legii financiare unice. În acest domeniu, 
Banca Centrală a Italiei are puterea de a su-
praveghea aspecte ce ţin de managemen-
tul riscului şi stabilirea firmelor de investiţii, 
în timp ce Comisia Naţională privind Soci-
etăţile de Bursă („CONSOB”) reglementează 
conduita profesională şi asigurarea transpa-
renţei în relaţiile cu investitorii.

Potrivit legii bancare, singurele entităţi 
autorizate să desfăşoare „activitate bancară” 
pe teritoriul italian sunt băncile. „Activitatea 
bancară” este definită ca reprezentând ac-
ceptarea de depozite de la public [42, art.11 
(3)] împreună cu activitatea de acordare de 
credite. Atragerea de economii de la public 
este interzisă oricăror altor entităţi decât 
băncile, cu excepţia Poştei Italiene.

Activităţile financiare din afara sectoru-
lui bancar sunt desfăşurate de instituţiile fi-
nanciare ce pot fi împărţite în două grupuri: 
primul grup constă în prestatorii de servicii 
financiare care operează pe piaţa valorilor 
mobiliare, în această categorie intrând soci-
etăţile de administrare a investiţiilor (societa 
di gestione del risparmio), firmele italiene de 
investiţii (societa de intermediazione mobili-
are) şi societăţile de investiţii cu capital va-
riabil (societa d’investimento a capitale vari-
abile), iar al doilea grup este reprezentat de 
„intermediarii financiari” (intermediari finan-
ziari), care reprezintă o categorie de entităţi 

ce au dreptul să presteze o categorie largă 
de activităţi, cum ar fi cele de creditare, de 
schimb valutar şi de prestare de servicii de 
plată. [38; 35; 40]

„Intermediarii financiari” autorizaţi să 
desfăşoare diverse activităţi financiare în 
beneficiul publicului, inclusiv activităţi de fi-
nanţare, definite într-un decret al Trezoreri-
ei Italiene din 6 iunie 1994 ca reprezentând 
orice formă de creditare de natura: 

a) leasing-ului financiar; 
b) cumpărării de creanţe (inclusiv facto-

ring-ului); 
c) creditului pentru consum; 
d) creditului ipotecar; 
e) amanetului şi 
f ) emiterii de garanţii şi angajamente de 

finanţare, precum şi prestării de servicii de 
plată şi de schimb valutar. 

În esenţă, intermediarii financiari diferă 
de bănci prin aceea că nu atrag depozite de 
la public.

„Intermediarii financiari” trebuie să se 
înregistreze la Banca Centrală a Italiei, înre-
gistrarea fiind condiţionată de îndeplinirea 
următoarelor criterii: 

a) adoptarea uneia dintre următoarele 
forme societare: societate pe acţiuni, soci-
etate în comandită pe acţiuni, societate cu 
răspundere limitată sau societate coopera-
tivă; 

b) limitarea obiectului de activitate al 
societăţii la desfăşurarea de activităţi finan-
ciare; 

c) un capital social subscris şi vărsat de, 
cel puţin, cinci ori valoarea minimă a capi-
talului cerut societăţilor pe acţiuni de drept 
comun şi 

d) îndeplinirea anumitor cerinţe de inte-
gritate, experienţă şi independenţă pentru 
asociaţi, administratori, persoane cu funcţii 
de conducere şi auditori, conform standar-
delor stabilite de Trezoreria Italiană.

„Intermediarii financiari” trebuie să res-
pecte regulile impuse de legea bancară ita-
liană privind adecvarea capitalului, mana-
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gementul riscului şi auditul intern. Aceştia 
au obligaţia de a face raportări periodice 
adresate Băncii Centrale a Italiei şi pot fi, de 
asemenea, supuşi unor inspecţii ale aceste-
ia.

În plus, deţinătorii de participaţii sem-
nificative în intermediari financiari trebuie 
să îndeplinească anumite cerinţe de inte-
gritate. În cazul în care aceste participaţii 
sunt deţinute fără respectarea reglemen-
tărilor respective sau în cazul în care de-
păşesc anumite plafoane, acţiunile trebuie 
înstrăinate în termenele stabilite de Banca 
Centrală a Italiei. În ce priveşte cerinţele de 
integritate ale asociaţilor şi conducători-
lor băncii, nerespectarea acestora condu-
ce la „descalificarea” individului respectiv 
cu privire la exercitarea respectivei funcţii. 
Această „descalificare” trebuie declarată de 
către consiliul de administraţie, consiliul de 
supraveghere (consiglio di sorveglianza) sau 
directorat (consiglio di gestione), în funcţie 
de structura de conducere societară adop-
tată de respectivul „intermediar financiar.” 
În cazul în care aceste organe nu iau nicio 
decizie, Banca Centrală a Italiei poate „des-
califica” o astfel de persoană din proprie ini-
ţiativă.

Autorităţile de reglementare şi supra-
veghere. Legea Bancară împarte respon-
sabilitatea de supraveghere a prestatorilor 
de servicii financiare între Comitetul Inter-
ministerial pentru Credit şi Economisire, 
Trezorerie, Banca Centrală a Italiei şi Comi-
sia Naţională privind Societăţile de Bursă 
(„CONSOB”). [12]

Banca Centrală a Italiei poartă răspunde-
rea supravegherii în ansamblu a sistemului 
bancar italian. [31] Elaborarea legislaţiei 
secundare în domeniul bancar, precum şi 
supravegherea implementării acesteia sunt 
încredinţate Băncii Centrale a Italiei, Minis-
terului Economiei şi Finanţelor şi Trezoreri-

ei. [42, Titlul I] Astfel, o parte semnificativă 
a reglementărilor în domeniul bancar este 
elaborată de Banca Centrală a Italiei, în 
această categorie intrând normele privind 
adecvarea capitalului, managementul ris-
cului, conduita profesională, autorizarea şi 
deţinerea de participaţii în capitalul bănci-
lor. În plus, pe lângă atribuţia principală de a 
asigura stabilitatea sistemului financiar şi a 
instituţiilor care îl compun, Banca Centrală a 
Italiei funcţionează şi ca autoritate antimo-
nopolistă în domeniul bancar.

CONSOB are ca principală atribuţie asi-
gurarea unui nivel adecvat de protecţie 
pentru investitori, în principal prin imple-
mentarea unor cerinţe de transparenţă. 
Băncile autorizate să presteze servicii de 
investiţii fac, de asemenea, obiectul supra-
vegherii de către CONSOB.

Concluzii. Demersul nostru ştiinţific a 
relevat faptul că dreptul german nu regle-
mentează noţiunea de instituţie financiară 
specializată în creditare, activităţile de credi-
tare putând fi desfăşurate doar de către in-
stituţii de credit (bănci). Se remarcă deci rigi-
ditatea reglementării germane cu privire la 
activităţile de creditare cu titlu profesional.

Cu referire la legislaţia italiană, a fost 
descoperită situaţia când conceptul de in-
stituţie financiară specializată în creditare, 
fiind recunoscut şi reglementat de dreptul 
italian, denumeşte aceste entităţi „interme-
diari financiari.” Acestea nu fac parte din 
categoria instituţiilor de credit, fiind totuşi 
reglementate strict sub numeroase aspecte 
(de ex., forma societară, adecvarea capitalu-
lui, calitatea acţionarilor şi conducătorilor). 
Apreciem că acest tip de reglementare nu 
corespunde riscurilor pe care le presupune 
o entitate ce desfăşoară în mod exclusiv ac-
tivităţi de creditare, această abordare fiind 
însă preluată şi de legiuitorul din Republica 
Moldova.
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