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Articolul 5 
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

1. agent - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe seama 
unei instituţii de plată; 
2. autentificare - procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice modul de 
utilizare a unui anumit instrument de plată, inclusiv elementele de securitate personalizate ale 
acestuia; 

3. autorizare operaţiune de plată - exprimare a consimţământului plătitorului, în condiţiile art. 

120-122, pentru executarea operaţiunii de plată; 

4. beneficiar al plăţii - destinatar preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operaţiuni 
de plată; 

5. cod unic de identificare - combinaţie de litere, cifre sau simboluri comunicată utilizatorului 
serviciilor de plată de către prestatorul de servicii de plată şi care urmează să fie furnizată de 
utilizatorul serviciilor de plată în scopul identificării cu precizie a celuilalt utilizator al serviciilor 
de plată şi/sau a contului de plăţi al acestuia pentru o operaţiune de plată; 

6. consumator - aşa cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. cont de plăţi - cont ţinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori de servicii de plată şi 
utilizat pentru executarea operaţiunilor de plată; 

8. contract-cadru - contract de servicii de plată care reglementează executarea, în viitor, a 
unor operaţiuni de plată individuale şi succesive şi care poate conţine obligaţia de a constitui 
un cont de plăţi, precum şi condiţiile privind constituirea acestuia; 

9. control - relaţie dintre o societate-mamă şi o filială a acesteia, aşa cum este prevăzută la pct. 

30 sau o relaţie similară dintre o persoană fizică sau juridică şi o entitate; 

10. curs de schimb de referinţă - curs de schimb folosit ca bază de calcul pentru schimbul 
valutar şi care este furnizat de prestatorul de servicii de plată sau provine dintr-o sursă 
publică; 

11. data valutei - dată de referinţă folosită de un prestator de servicii de plată pentru a calcula 
dobânda aferentă fondurilor debitate din sau creditate în contul de plăţi; 

12. debitare directă - serviciu de plată prin care debitarea contului de plăţi al plătitorului este 
iniţiată de beneficiarul plăţii pe baza consimţământului dat de către plătitor beneficiarului plăţii, 
prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii sau prestatorului de servicii de plată al 
plătitorului; 

13. filială - entitate aflată în relaţia cu o societate-mamă în una dintre situaţiile prevăzute la 
pct. 30; 

14. fonduri - bancnote şi monede, bani scripturali şi monedă electronică, astfel cum aceasta 
este definită la art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. grup - grup de entităţi incluzând societatea-mamă, filialele sale şi entităţile în care 
societatea-mamă sau filialele sale deţin o participaţie, precum şi entităţile între care nu există 
legături în înţelesul pct. 30, dar între care există o relaţie de tipul următor: 

a) entităţile sunt conduse împreună în temeiul unui contract încheiat cu una dintre entităţi sau 
în temeiul unei clauze din actele constitutive ori din statutul fiecărei entităţi; sau 
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b) organele de conducere, administrare sau de supraveghere ale entităţilor în cauză sunt 
formate în cea mai mare parte din aceleaşi persoane, care sunt în funcţie în cursul exerciţiului 
financiar şi până la data la care sunt întocmite situaţiile financiare consolidate; 

16. instituţie de plată - persoană juridică autorizată în conformitate cu titlul II să presteze 

servicii de plată pe teritoriul Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European; 

17. instrument de plată - orice dispozitiv personalizat şi/sau orice set de proceduri convenite 
între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosit de utilizatorul 
serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată; 

18. legături strânse - situaţie în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt 
legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi: 
a) printr-o participaţie reprezentând deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% 
ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi; 
b) prin control; 

c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate în mod durabil de una şi 
aceeaşi terţă persoană prin control; 

--------- 
Pct. 19 al art. 5 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 197 din 22 octombrie 
2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 29 octombrie 2010. 

20. mijloace de comunicare la distanţă - orice mijloace care, fără prezenţa fizică simultană a 
prestatorului serviciilor de plată şi a utilizatorului serviciilor de plată, pot fi folosite pentru 
încheierea unui contract de servicii de plată; 
21. operaţiune de plată - acţiune iniţiată de plătitor sau de beneficiarul plăţii cu scopul de a 

depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligaţii subsecvente între 
plătitor şi beneficiarul plăţii; 

22. operaţiuni de plată singulară - operaţiuni de plată cu caracter ocazional care nu intră sub 
incidenţa unui contract-cadru, dar care sunt considerate ca făcând parte dintr-un contract; 

23. ordin de plată - orice instrucţiune dată de plătitor sau de beneficiarul plăţii către 
prestatorul său de servicii de plată prin care se solicită executarea unei operaţiuni de plată; 

24. participaţie calificată - participaţie directă ori indirectă într-o entitate, care reprezintă 10% 
sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entităţii sau care face posibilă 
exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării entităţii respective; 

25. plătitor - titular al unui cont de plăţi şi care este de acord cu realizarea unei plăţi din acel 
cont de plăţi sau, în cazul în care nu există un cont de plăţi, persoana care dă un ordin de 
plată; 

26. rata dobânzii de referinţă - rata dobânzii folosită ca bază de calcul pentru determinarea 
dobânzilor ce urmează să fie aplicate şi care provine dintr-o sursă publică ce poate fi verificată 
de ambele părţi ale unui contract de servicii de plată; 

27. remitere de bani - serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la plătitor, fără 
crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul unic de a 
transfera o sumă echivalentă beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care 
acţionează în numele beneficiarului plăţii, şi/sau prin care fondurile sunt primite în numele 
beneficiarului plăţii şi sunt puse la dispoziţia acestuia; 

28. sediu real - locaţie în care se situează centrul de conducere şi gestiune a activităţii 
statutare; 

29. sistem de plăţi - sistem de transfer de fonduri, având aranjamente formale şi standardizate 
şi reguli comune pentru procesarea, compensarea şi/sau decontarea operaţiunilor de plată; 

30. societatea-mamă - o entitate care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate (o filială); 
b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, 
administrare sau de supraveghere ale altei entităţi (o filială) şi este în acelaşi timp 
acţionar/asociat sau membru al acelei entităţi; 

c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi (o filială) al cărei 
acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate sau a 
unor prevederi din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei îi 
permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi; 
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d) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de 
conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în funcţie în exerciţiul 
financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi până la data la care sunt întocmite situaţiile 
financiare anuale consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de 
vot; această prevedere nu se aplică în situaţia în care o altă entitate are faţă de filială 
drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c); 

e) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singură, în baza unui acord 
încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi (o filială), majoritatea drepturilor 

de vot în acea filială; 

f) are dreptul de a exercita sau exercită în fapt o influenţă dominantă sau un control asupra 
altei entităţi (o filială); 

g) societatea-mamă împreună cu o altă entitate (o filială) sunt conduse pe o bază unică de 
către societatea-mamă; 

31. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi orice stat aparţinând 
Spaţiului Economic European; 

32. stat membru de origine - stat membru în care se află sediul social al prestatorului de 
servicii de plată sau, în cazul în care, în conformitate cu legislaţia naţională, prestatorul de 
servicii de plată nu are sediu social, statul membru în care se află sediul real al acestuia; 

33. stat membru gazdă - stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un 
prestator de servicii de plată are un agent sau o sucursală sau prestează servicii de plată; 

34. stat terţ - orice stat care nu este stat membru; 

35. sucursală - unitate operaţională fără personalitate juridică, alta decât sediul real, care 

constituie o parte a instituţiei de plată şi care realizează direct toate sau unele dintre 
activităţile instituţiei de plată; 

36. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorului serviciilor de plată să stocheze 
informaţii adresate personal acestuia, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare, pentru 
o perioadă de timp adecvată scopurilor informaţiilor respective, şi care permite reproducerea 
identică a informaţiilor stocate; 

37. utilizator al serviciilor de plată - persoană care foloseşte un serviciu de plată în calitate de 
plătitor, de beneficiar al plăţii sau în ambele calităţi; 

38. zi lucrătoare - zi în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului 
plăţii implicat în executarea unei operaţiuni de plată desfăşoară activitate ce îi permite 
executarea operaţiunilor de plată. 
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