
 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 18 

 

a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste 

CREDITCOOP din data de 24 aprilie 2014 

 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei 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 Legii nr. 31/1990 privind societăţile, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului constitutiv al 

Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, Adunarea generală a Băncii Centrale 

Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 200, sector 6, având Cod 

Unic de Înregistrare RO361323, număr de ordine în registrul comerţului J40/8830/1996 şi 

număr de ordine în Registrul Instituţiilor de Credit ROCC-CC-01-40-0001, ţinută la Bucureşti 

în data de 24 aprilie 2014, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Aprobarea Raportului Consiliului de administraţie al Băncii Centrale Cooperatiste 

CREDITCOOP privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico – financiare obţinute de 

organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP în anul 2013.  

 Art.2 Aprobarea situaţiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste 

CREDITCOOP pe anul 2013, precum şi a situaţiilor financiare consolidate ale reţelei 

CREDITCOOP pe anul 2013. 

 Art.3 Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe 

anul 2013. 

 Art.4 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste 

CREDITCOOP pentru exerciţiul financiar al anului 2014. 

 Art.5 Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe 

anul 2014. 

 Art.6 Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Centrale Cooperatiste 

CREDITCOOP şi/sau a sediilor agenţiilor sale, la solicitarea unor agenţi economici cu care 

CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum şi în cazul contractării unor 

împrumuturi de la alte instituţii de credit, în anul 2014. 

 Art.7 Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală 

Cooperatistă CREDITCOOP şi BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L. 

 Art.8 Aprobarea modificărilor şi completărilor la Actul Constitutiv al Băncii Centrale 

Cooperatiste CREDITCOOP/2007, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei. 

 Art.9 Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie al Băncii 

Centrale Cooperatiste CREDITCOOP. 

 Art.10 Realegerea unor membri ai Consiliului de administraţie al Băncii Centrale 

Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani, respectiv: d-na Florea Maria,               

dl. Iordache Aristide, dl. Morar Adrian Ioan şi dl. Şerban Petre. 

  



 Art.11 Alegerea doamnei Mischie Simona Maria în calitate de administrator al Băncii 

Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani. 

Art.12 Eliberarea din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al 

CREDITCOOP a domnului Chitic Ioan, ca urmare a încetării mandatului acestuia. 

 Art.13 Aprobarea pentru exerciţiul financiar al anului 2014, a unei remuneraţii nete 

lunare a membrilor Consiliului de administraţie al CREDITCOOP de 1.500 lei, care se va putea 

majora periodic, în condiţiile prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al Băncii Centrale 

Cooperatiste CREDITCOOP. 

 Art.14 Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a. 

 

Preşedintele Consiliului de administraţie 

 al Băncii Centrale Cooperatiste  

CREDITCOOP  

 

Adrian Morar 

 

 

 

 

Secretar al adunării generale  

                                                                                            Popa Victor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la Hotărârea Adunării generale nr. 18/24.04.2014 

 

Modificare şi completarea Actul constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste 

CREDITCOOP/2007 - ACT ADIŢIONAL  nr. 5 

 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi 

(5), cu următorul cuprins: 

 (4) În orice formă de publicitate, în toate informările şi/sau documentele precontractuale, 

în contractele şi corespondenţa referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite 

la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.  39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea 

Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să menţioneze 

denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă casa centrală 

din cadrul reţelei cooperatiste de credit. 

 (5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor 

precontractuale, contractelor şi corespondenţei adresate deponenţilor negarantaţi. 

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 45 de bănci 

cooperatiste, care au funcţionat potrivit Legii nr. 109/1996 şi s-au reorganizat în conformitate 

cu prevederile O.U.G. nr. 97/2000 modificată. 

 3. La articolul 12, la alineatul (2) litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins, 

iar litera d) se abrogă: 

 c) servicii de plată, respectiv 

 - servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate 

operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi; 

- servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate 

operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi; 

- operaţiuni de plată de tipul transfer-credit în cazul în care fondurile nu sunt acoperite 

printr-o linie de credit; 

- operaţiuni de plată de tipul transfer-credit în cazul în care fondurile sunt acoperite 

printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată; 

- remiterea de bani. 

4. La articolul 13, la alineatul (1), litera a) punctele 1. şi  2. se abrogă. 

 5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică, şi va avea următorul cuprins, iar după 

alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 
Art.18 (1) CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de  01.04.2014 este de 

128.739.270 lei, format din 12.873.927 părţi sociale a 10 lei fiecare, subscrise şi vărsate de 

băncile cooperatiste afiliate, menţionate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.. 

 (8) Cererile de restituire parţială a părţilor sociale în contextul regularizărilor prevăzute 

la alineatul (6), se supun aprobării consiliului de administraţie al băncii centrale cooperatiste, 

care, luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau 

poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită. 

 6. La articolul 24, teza principală se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.24 Adunarea generală deleagă Consiliului de administraţie al băncii centrale 

cooperatiste exerciţiul următoarelor atribuţii ale sale: 



7. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art.36 (1) Banca centrală cooperatistă este administrată de un consiliu de administraţie 

format din 5 membri, aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani. Candidaţii pentru 

posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de 

administraţie sau de către reprezentanţii băncilor cooperatiste afiliate. 

 8. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 Art. 49 (1) Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună în orice moment de o 

bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvată naturii, extinderii şi 

complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi 

desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. 

Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă 

suficient de largă de experienţe profesionale relevante. 

(2) Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună, la nivel colectiv, de 

cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile 

desfăşurate de instituţia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în 

deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit 

competenţelor lor. 

(3) Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să îşi exercite 

responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în 

discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori, atunci când este necesar, şi pentru a 

controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii. 

(4) Membrii consiliului de administraţie trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de 

administrare ce le revin şi să aloce timp suficient pentru îndeplinirea acestor atribuţii. 

9. La articolul 51, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins, iar. 

alineatul (4) se abrogă: 
(1) Conducerea operativă a activităţii CREDITCOOP este delegată de consiliul de 

administraţie la trei directori, numind pe unul dintre ei director general, pe unul director general 

adjunct şi pe  unul director conducător al sistemului de control intern. 

 (3) Prevederile art. 49 alin. (1), (2) şi (4) se aplică în acesleaşi condiţii directorilor ca şi 

administratorilor. 

10. La articolul 66, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(3) Conducerea funcţiei sistemului de control intern la nivelul băncii centrale 

cooperatiste este asigurată de un director conducător al sistemului de control intern, aprobat în 

conformitate cu prevederile legale. 

 11. La articolul 91, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 (2) Banca centrală cooperatistă poate propune în mod fundamentat Băncii Naţionale a 

României să aplice sancţiunile prevăzute de lege, respectiv: 

 a) avertisment scris;  

b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, instituţia de credit, societatea 

financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă şi fapta săvârşită; 

c) amendă aplicabilă persoanei juridice, până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de 

afaceri realizată în exerciţiul financiar precedent, care include venitul brut constând din 

dobânzile de încasat şi alte venituri similare, venituri din acţiuni şi alte titluri cu randament 

variabil sau fix, precum şi comisioanele ori taxele de încasat aşa cum sunt prevăzute la art. 316 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; în cazul în care persoana juridică are calitatea de filială a 



unei societăţi-mamă, venitul brut relevant este cel rezultat din situaţiile financiare consolidate 

ale societăţii-mamă de cel mai înalt rang, din exerciţiul financiar precedent; 

d) amendă aplicabilă persoanei fizice, până la echivalentul în lei a 5 milioane de euro la 

cursul de schimb din 17 iulie 2013; 

e) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1) din O.U.G. nr. 

99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările 

ulterioare;, 

f) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obţinut prin săvârşirea faptei, dacă 

acesta poate fi determinat. 

 (3) De asemenea, banca centrală cooperatistă poate propune Băncii Naţionale a 

României aplicarea de masuri sanctionatoare, respectiv: 

 a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice şi de abţinere de la 

repetarea acesteia; 

 b) retragerea autorizaţiei acordate instituţiei de credit, potrivit prevederilor art. 39; 

c) suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau acţionarilor 

responsabili. 

12.Articolul 111 se abrogă. 

13. Anexa nr. 4 se completează cu punctul 3, după cum urmează. 
3. Slavu Dănuţ, cetăţean român, domiciliat în Mun. Bucureşti, sector 3, str. Brânduşilor 

nr. 1, bl. V43, sc. 1, et. 4, ap. 17,  născut la data 20.03.1978 în Mun. Bucureşti, sector 3, 

identificat cu C.I. seria RR nr. 909087, eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 28.03.2012, 

C.N.P. 1780320431532 – director conducător al sistemului de control intern 

14. Actul constitutiv al CREDITCOOP/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv cu cele aduse prin prezentul act adiţional, se va actualiza, dându-se textelor o nouă 


